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1. Introducció  

 

1.1 Justificació 

 

Des de fa uns anys estic molt vinculat al món de les curses de muntanya. El que va començar 

sent una activitat puntual, s'ha convertit en la meva gran passió. Entreno i competeixo en 

aquesta disciplina, que forma part del meu dia a dia. Quan em vaig començar a plantejar el meu 

TFG tenia clar que volia relacionar les meves dues grans passions: la comunicació i les curses de 

muntanya. La veritat és que em va costar trobar un lligam prou interessant per elaborar aquest 

treball. Per una part no em motivava fer una investigació, i per l'altra no acabava de trobar el 

projecte idoni. 

El juny del 2019, i en mig dels meus dubtes, un fet ho va canviar tot. La Televisió de Catalunya 

anunciava que faria la primera retransmissió d'una cursa de muntanya de la seva història: l'Olla 

de Núria. El programa va ser un èxit: imatges aèries espectaculars, emoció, bon seguiment, etc. 

Mesos més tard, repetia el format amb un altre cursa: l'Sky Pirineu. Nou èxit del format. Allà ho 

vaig veure clar, el meu treball de fi de grau seria un projecte de retransmissió en directe d'una 

cursa de muntanya per televisió. 

Periodísticament crec que és un projecte ambiciós i innovador, ja que és un nou format amb un 

gran futur al davant. Els esports de muntanya, i en concret les curses, han tingut un creixement 

exponencial en els últims anys, fet que ha augmentat l'interès de les marques i els mitjans de 

comunicació. 

Ens trobem en una època clau en la història de les retransmissions de curses per muntanya per 

TV. Com he comentat, aquest 2019 TV3 ha realitzat les dues primeres retransmissions en directe 

de curses de muntanya. Anteriorment han tingut lloc retransmissions semblants, com és el cas 

del País Basc amb la seva famosa cursa de Zegama-Aizkorri. D'altra banda s'han dut a terme 

projectes semblants en curses com l'Ultra Trail del Mont Blanc o l'Ultra Pirineu, però en format 

streaming i no per TV. És a dir, tot i que hi ha hagut projectes semblants, les retransmissions de 

curses de muntanya per TV fan just els primers passos. Aquest treball és una bona oportunitat 

per seguir creixent i obrint el camí d'aquest nou format. 
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               1.2 Objectius 

 

L'objectiu d'aquest Treball de Fi de Grau és elaborar un projecte de retransmissió en directe per 

TV de la Marató Ultra Cerdanya: una cursa de muntanya de 42 quilòmetres i 2700 metres de 

desnivell positiu. Cal remarcar que aquest projecte no està lligat a cap cadena en concret. La 

idea és que qualsevol empresa (ja sigui una productora, un canal de televisió, etc.) pugui dur a 

terme la retransmissió a partir de les pautes que es detallen en aquest treball. De la mateixa 

manera, el plantejament de la retransmissió serviria per a qualsevol cursa, sempre realitzant 

certes adaptacions al recorregut i a la distància. 

En primer lloc m'agradaria contextualitzar tot fent una introducció a la història de les curses de 

muntanya. Començant a escala mundial fins arribar a Catalunya, lloc on es durà a terme el 

projecte. També es farà una recerca de tots els projectes semblants que han tingut lloc 

anteriorment, per tal de tenir una àmplia perspectiva del format que es vol fer en aquest treball. 

La part central del treball girarà sobre la producció i realització de la retransmissió en directe 

per TV de la Marató de l'Ultra Cerdanya. Aquest projecte tindrà una part que s'encarregarà de 

la viabilitat tècnica i logística (càmeres, micròfons, transports, equipament, equip humà, etc.) i 

una altra part periodística (elaboració de continguts, convidats, entrevistes quins temes es 

tractaran, de quina manera, etc.). L'objectiu final serà un programa de televisió que farà la 

retransmissió en directe de la cursa. El format ha de tenir una part més esportiva on se segueixi 

els primers classificats, però també ha de comptar amb contingut didàctic sobre el medi, l'esport 

i la cultura de la mateixa zona, per tal que l'espectador pugui estar entretingut durant el 

programa, encara que no sigui un gran aficionat a l'esport de muntanya. 
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2. Context 

 

2.1. Córrer per la muntanya 

 

Si haguéssim de definir una cursa de muntanya, podríem dir que és una competició esportiva de 

cursa a peu, que es realitza en un entorn natural i en la qual els participants han de cobrir una 

distància x amb desnivell x. El primer a completar el recorregut és el guanyador. 

Aquesta és potser la descripció més senzilla i "de diccionari". Però al cap i a la fi, córrer per la 

muntanya és quelcom que l'ésser humà porta fent des que va posar de peus a la Terra; i ho ha 

fet al llarg de la història, ja fos per necessitat, o actualment més per oci. La veritat és que tot i 

ser un esport molt jove i amb una curta trajectòria, molts són els que intenten demostrar que 

els nostres avantpassats ja ho feien, i que la història de les curses de muntanya va molt lligada a 

les curses a peu i d'ultra fons. Aquí alguns exemples: 

A Egipte, l'any 3800 A.C., es realitzaven pràctiques semblants al cros actual, amb llargues 

distàncies i desnivells que es podrien equiparar al recorregut d'una cursa en l'actualitat. 

Al Japó, es té constància que els monjos budistes realitzaven competicions en les quals corrien 

40 quilòmetres consecutius, i anaven augmentant aquesta distància segons passaven els anys, 

tot això calçats amb sandàlies. 

D'altra banda, a Mèxic, els indígenes Ramiri que vivien a les muntanyes de la Sierra Madre van 

realitzar llargues travesses corrent a peu pels camins de muntanya de la seva zona per tal de 

realitzar intercanvis comercials. 

Una de les grans històries que envolta córrer i la ultra distància és la de Filípides: un missatger 

grec que era conegut arreu per la seva capacitat de córrer i portar bones notícies allà on se 

l'enviés. Les dues versions més conegudes de les seves aventures donen nom a dues grans curses 

que es celebren en ple segle XXI. La primera és potser la més famosa, i és què va recórrer 42,195 

km (distància entre la ciutat de Marató i Atenes) sense descans. Aquesta va ser la inspiració per 

crear la prova olímpica de Marató, i que s'ha convertit en un dels esdeveniments atlètics més 

importants del món. Però la seva major fita, tot i que no tan coneguda, és que va recórrer 240 km 

entre Atenes i Esparta per demanar ajuda als perses, on va arribar només dos dies després de 

sortir del punt d'origen. Això també ha inspirat la creació d’una cursa actualment: la Spartathlon; 

que simula el recorregut de Filípedes al llarg de 240 quilòmetres per carreteres asfaltades. 
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2.1.1 Inicis de les curses de muntanya 

 

Com hem vist en l’apartat anterior, córrer és un acte natural en l’ésser humà què l’ha acompanyat 

durant pràcticament tota la història. Si busquem els inicis de les curses de muntanya haurem 

d’anar fins a terres escoceses, on es celebraven els Scottish Highland Games. Dins d’aquest 

esdeveniment amb diferents modalitats esportives, les curses de muntanya eren una disciplina 

que despertava bastant interès entre els espectadors. 

L’any 1850 es va celebrar la primera cursa de muntanya de la qual es té constància. Va ser a la 

localitat de Grasmere, al comtat de Cumbria, Anglaterra. Tenia un recorregut d’uns dos 

quilòmetres i mig i un desnivell positiu de tres cents metres. Un concepte bastant allunyat del 

què tenim entès com una cursa de muntanya actualment, de fet seria més semblant a un Cross, 

però va ser el primer pas per arribar on som a dia d’avui. 

A finals del segle XIX, concretament el 1895, s’organitzà una de les curses més emblemàtiques 

que es recorden al Regne Unit: l’ascens i descens del Ben Nevis (la muntanya més alta de Gran 

Bretanya). Un recorregut d’uns 14 quilòmetres i 1.300 metres de desnivell positiu era un gran 

repte pels precursors d’aquesta modalitat. La primera persona en aconseguir pujar i baixar del 

cim corrent va ser William Swan, un barber de la localitat de Fort William —població d'on surt i 

acabava el recorregut—, que va completar la prova en un temps de 2 hores i 41 minuts. Al pas 

dels anys la participació va anar creixent i es va convertir en una de les proves més icòniques del 

territori, a part de ser coneguda a escala mundial. 

 

 

Corredors a la línia de sortida de la Ben Nevis Race. Foto: 
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Als Estats Units, la primera cursa de muntanya es va celebrar l’any 1915 i va ser la Mount 

Marathon Race d’Alaska. La prova té un circuit de 3 milles (cinc quilòmetres). Surt del poble 

costaner de Seward, enfila muntanya amunt fins a tocar el cim del Mount Marathon (950 metres) 

i torna a baixar al poble. Un recorregut al més pur estil del quilòmetre vertical però que, segons 

expliquen, el seu terreny tècnic ple de gel, fang i pedres, la converteixen en una prova exigent. 

 La divertida història d'aquesta cursa explica què la idea va sorgir a altes hores de la matinada en 

un bar de Seward i després d’una discussió. Dos homes debatien la possibilitat de pujar i baixar 

de la muntanya en menys d’una hora: un deia que era impossible i l’altre ho veia totalment 

factible. D’aquesta manera, juntament amb el propietari del local, van acordar que els dos homes 

competirien i el què perdés pagaria una festa al bar. Així va néixer la primera edició, què va 

guanyar James Walter amb un temps d’una hora i dos minuts -per tant, l’home més optimista va 

haver de convidar a una bona festa-. L’esdeveniment va tenir molt d’èxit i es va seguir celebrant 

cada 4 de juliol – per aprofitar el dia de festa nacional i remarcar el sentiment patriòtic de la 

zona- fins arribar a l’actualitat. 

A Sudàfrica trobem també una de les curses de muntanya amb més història, encara què es 

considerada una cursa “mixta”, ja què enllaça bastants trams d’asfalt: la Harrismith Mountain 

Race. La prova es disputa a la població de Harrismith, al comtat de Freestate, des de l’any 1922. 

La idea va sorgir quan un soldat britànic, el comandant Belcher AE, va tornar a Harrismith anys 

després d’haver-hi estat destinat durant la guerra. Belcher va estar conversant amb alguns locals 

i es va referir al cim del Platberg (591 metres) com un “petit turó dels seus”. Alguns dels homes 

van apostar a què no aconseguiria pujar al cim en menys d’una hora. El soldat ho va aconseguir 

en 52 minuts i un cop més, a partir del repte personal, va néixer una competició que es continua 

celebrant en l’actualitat. 

 

2.1.2 Curses de muntanya a Europa 

 

Tot i trobar els precedents més clars a finals del segle XIX i principis del segle XX, les curses de 

muntanya van començar a prendre popularitat a partir dels anys 50 del XX. Va ser concretament 

a Europa, a països com Itàlia i Gran Bretanya. A partir de curses locals, aquesta modalitat va anar 

creixent i es van anar creant formes d'organització com ara les federacions o la celebració de 

campionats autonòmics i nacionals. D'aquesta forma, les curses de muntanya començaven el seu 

llarg camí per intentar convertir-se en un esport reconegut, com podria ser l'atletisme o el futbol. 
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Itàlia va ser un dels primers països a fer aquest pas i el 1949 va organitzar el seu primer campionat 

nacional. Tot i això, no va ser fins al 1968 que va crear un comitè exclusivament de curses de 

muntanya. En un primer moment no va ser tingut en compte per les federacions esportives i fins 

al cap d'una dècada, concretament l’any 1978, no va ser oficial. 

Gran Bretanya va tenir una història semblant: el 1952 es va celebrar la primera edició d'una de 

les proves pioneres en les curses de muntanya de llarga distància: la Lake District Mountain Trail 

d'Escòcia (que actualment compta amb un recorregut de 170 quilòmetres). Tot i organitzar-se de 

manera "extraoficial" en les anomenades "Fell Races", no va ser fins l’any 1971 que s'inaugurà la 

Fell Runners Association (FRA), que va imposar certes normes i regulacions per a totes les curses 

del territori. 

Després d'aconseguir federacions oficials a Itàlia i Gran Bretanya, les curses de muntanya van 

començar a ser conegudes per gran part del continent europeu, especialment en zones de 

l'interior, més propenses a tenir un territori adient i amb més tradició de fer muntanya, com per 

exemple els Alps, les Dolomites o els Pirineus. 

Els anys 80 i 90 van ser molt importants ja que es va començar a plantejar la creació d'un òrgan 

de regulació a escala internacional. L'any 1984 va néixer el Comitè Internacional de Curses de 

Muntanya (WMRA); aquest organisme, en un primer moment, només regia les competicions en 

l'àmbit europeu, ja que a la resta del món no hi havia prou afició en aquesta modalitat per crear-

ne federacions oficials. Amb el pas dels anys, però, va anar annexionant països de tots els 

continents i actualment és una de les federacions amb més pes dins del calendari de curses de 

muntanya del planeta. Un dels passos més importants d'aquest organisme va ser ajuntar-se a 

l'Associació Internacional de Federacions d'Atletisme (IAAF); això li va suposar un reconeixement 

oficial en l'àmbit esportiu, però també va obrir el debat sobre si les curses de muntanya són una 

disciplina de l'atletisme o és un esport que s'ha de regir amb una federació pròpia. 

La WMRA va organitzar la primera Copa del Món de Curses de Muntanya (Anomenada World 

Trophy) l'any 1985 a la localitat de San Vigilio di Marebbe (Itàlia). Com hem comentat, en un 

primer moment la participació era cent per cent europea, i un cop s'afegeixen participants 

d'arreu del món, es decideix crear un campionat d'Europa a part. A partir d'aquí també neix la 

idea de fer un calendari de curses que puntuïn dins d'una classificació general i això permeti 

extreure'n un campió: la copa d'Europa de curses de muntanya (que també tingué la seva versió 

a escala mundial). 

Tot semblava que anava pel bon camí a l'hora de portar les curses de muntanya a convertir-se en 

un esport a l'alçada d'altres modalitats; amb federacions oficials i unes normes per garantir una 
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estabilitat en les competicions. Però la història de les curses de muntanya prendria un altra 

direcció. 

Els partidaris què aquesta disciplina no formés part de l'atletisme i què fos un esport de 

muntanya que s'ha de regir per una federació pròpia, van crear la Federació d'Esports d'Altura 

(FSA) el 1995, que s'acabaria anomenant Federació Internacional d'Skyrunning (ISF). Skyrunning 

és la forma amb la qual es va anomenar aquesta modalitat de córrer "tocant el cel" per les crestes 

de les muntanyes; i què té uns estàndards basats en curses on originalment se surt d'un poble 

per pujar els cims més emblemàtics de la zona i retornar al poble posteriorment. Des del 2003 

organitza la Copa del Món de Curses de Muntanya ( Skyrunner World Series). Amb el pas dels 

anys han anat organitzant diferents distàncies i actualment podem trobar tant distàncies curtes, 

com curses d'ultra distància. 

 

 

 

Corredor per la cresta d'una muntanya. Foto: La Sportiva 

 

 

2.1.3 Curses de Muntanya a Espanya 

 

Espanya és un dels països del món que més destaca en tots els aspectes a les curses de 

muntanya, ja sigui amb el nivell dels seus corredors com amb el nombre i qualitat de les 

competicions que s'organitzen a tot el territori. Això, als anys vuitanta, semblava ciència-ficció, 
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ja que Espanya no va ser ni molt menys dels primers països a popularitzar aquest esport. A finals 

d'aquella dècada, alguns atrevits van començar a córrer en alguns trams a les marxes de 

muntanya. A poc a poc la pràctica va anar augmentant i ja constava de gent que completava 

aquests recorreguts corrent el cent per cent del circuit. 

No va ser fins a mitjans dels 90 quan es van començar a celebrar algunes curses que van 

despertar l'interès de molts corredors populars. Dues competicions van servir com a punt 

d'inflexió perquè es comencés a parlar de curses de muntanya a Espanya: l'Aneto Xtrem 

Marathon i l'Alpin Running Meeting. La primera va tenir molt ressò pel seu espectacular 

recorregut pel Parc Natural de l'Aneto – Posets, on s'arribava a fer cim a l'Aneto i es veien 

espectaculars imatges dels participants lliscant per la glacera de la muntanya. La segona, 

celebrada a Salardú (Vall d'Aran) també va tenir impacte entre els aficionats pel seu recorregut 

alpí i tècnic, molt allunyat de les curses atlètiques de l'asfalt que triomfaven als nuclis urbans. 

 

 

Un corredor durant la mítica Marató de l'Aneto. Foto: Sportivicious 

 

 

El 1997, la marca esportiva Adidas va crear un esdeveniment anomenat Adidas Trail Challenge 

que consistia en un circuit de diferents curses on es premiava la regularitat dels corredors. 

Aquest va ser el primer circuit de curses de muntanya en l'àmbit espanyol i, sumat a la creació 

del Maratón Alpino Madrileño (celebrat a la Serra de Guadarrama per primer cop el 1997) va 

suposar una consolidació d'aquest esport a Espanya. 

A principis dels 2000, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) va 

organitzar la primera competició oficial amb la creació de la Copa de España de la Federación de 



9 
 

Montaña. La primera edició va tenir lloc l'any 2001 inspirada en les competicions d'Skyrunning 

que s'estaven celebrant a Europa. Les primeres edicions van passar més desapercebudes, però 

a partir del 2004 el nivell i el nombre dels participants va començar a augmentar. 

També es va apostar per més distàncies i es van separar per categories: KV (curses de pujada), 

en Línia (de 20 km a 42 km) i Ultres (més de 42 km). A part, es van començar a celebrar Copes i 

Campionats d'Espanya de cada modalitat, valorant més l'especialitat de cada corredor. Això va 

permetre que més atletes mostressin interès a començar a córrer curses de muntanya i es va 

notar un fort increment en la participació. 

Amb els anys, els èxits espanyols a escala internacional fan que a poc a poc es mostri més interès 

en les curses de muntanya. Els quatre campionats del món de Luis Alberto Hernando, les grans 

fites de Kilian Jornet, les victòries de Núria Picas o les copes del món de Sheila Avilès posen 

Espanya al més alt d'aquest esport, especialment des de l'any 2011 fins a l'actualitat. 

Però no tot són bones notícies per l'esport espanyol. La forta evolució de les curses de muntanya 

ha cridat l'atenció de les marques, que aposten cada cop per més esdeveniments, però també 

ha generat un conflicte entre dues federacions, la FEDME i la RFEA (Real Federación Espanyola 

de Atletismo). L'any 2015 la IAAF (Federació Internacional d’Atletisme) va presentar una proposta  

en un congrés a Pequín on s'incloïen les curses de muntanya (Trail Running, segons ells) com una 

competència de la Federació d'Atletisme; la proposta va ser acceptada, fet que generaria molta 

polèmica els anys següents. 

A Espanya, la federació afiliada a la IAAF és la RFEA, i per tant, va assolir les mateixes 

competències i va organitzar competicions i campionats paral·lels als que ja existien i què eren 

gestionats per la FEDME. A partir d'aquí s'obre el debat sobre si les curses de muntanya són una 

disciplina que ha de formar part d'una federació d'atletisme o d'esports de muntanya. 

Del 2015 fins a l'actualitat, la divisió i el conflicte entre ambdues és total i els esportistes han de 

triar per quina federació aposten. És a dir: existeixen dues Copes d'Espanya, dos Campionats 

d'Espanya, dues seleccions espanyoles, etc. 
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2.1.4 Curses de Muntanya a Catalunya 

 

Catalunya és un dels grans epicentres de les curses de muntanya a escala estatal. Cada cap 

de setmana es celebren desenes de curses per tot el territori. El nivell dels seus corredors 

és molt alt, de fet, molts atletes catalans es troben entre els millors del món: Kilian Jornet, 

Núria Picas, Pau Capell, Sheila Avilès, etc. 

Tot i ser un esport jove, les curses de muntanya estan tenint una acceptació molt bona al 

territori català. Per entendre això, hem de relacionar-ho amb la forta tradició excursionista 

i muntanyenca de Catalunya. Aquesta es remunta a principis del segle XIX amb la creació de 

les primeres entitats excursionistes arran del projecte pioner del Centre Excursionista de 

Catalunya (CEC) l'any 1876. Fer muntanya es va convertir en una activitat molt popular entre 

la societat catalana i es van anar formant entitats a diferents localitats de tot el territori. 

L'any 1920 es creà la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), que enguany 

celebra el seu centenari. 

A partir del naixement de la FEEC i ja ben entrats els anys cinquanta, es va començar a parlar 

dels anomenats ral·lis de muntanya, proves precursores de les curses de muntanya actuals. 

El 1973, el Club Excursionista de Gràcia va crear la travessa Matagalls – Montserrat, de 84 

quilòmetres. Aquesta ha esdevingut una de les més antigues d'Europa en la seva modalitat, 

i en el moment de la seva fundació va suposar un pas endavant per l'organització de moltes 

curses de muntanya modernes a partir dels anys vuitanta. 

Hi ha moltes versions sobre quina va ser la primera cursa de muntanya de Catalunya, i 

tothom vol escombrar cap a casa. Una de les primeres a organitzar una cursa, i no una 

travessa o caminada (és a dir, amb l'objectiu de competir i fer-ho corrent) va ser la Primera 

Marató de Muntanya de Sant Llorenç de Savall, què l'any 1995 -i com el seu nom indica- va 

celebrar la primera cursa de 42 quilòmetres de muntanya a territori català. Durant la segona 

part de la dècada dels noranta van sorgir alguns atletes destacats com Quico Sallés, que van 

destacar en les poques proves que se celebraven a l'època, però que van servir per 

popularitzar l'esport i plantejar-se la creació de competicions oficials. 

D'aquesta manera, l'any 2002 la FEEC aposta per les curses de muntanya organitzant la 

primera Copa Catalana i el primer Campionat de Catalunya Individual. Alhora un equip 

d'atletes catalans competeixen en l'àmbit internacional representant la selecció catalana de 

curses de muntanya. El gran nivell d'aquests esportistes es fa notar durant les seves 
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primeres participacions i el nivell va augmentar fins a guanyar totes les edicions de la Copa 

del Món per equips de curses de muntanya entre el 2005 i el 2010. A part, atletes com 

Agustí Roc o Kilian Jornet, entre d'altres, van aconseguir títols de nivell individual. 

Amb el pas dels anys aquest esport ha crescut a passos de gegant, integrant-se dins la 

cultura excursionista catalana i estant present en totes les franges d'edat. L'any 2008, la 

FEEC va inaugurar el Centre de Tecnificació de Curses de Muntanya (CTCMC) amb l'objectiu 

de formar joves corredors i fomentar l'esport i la muntanya entre els més petits. 

A tot Catalunya existeixen centenars de curses de diferents distàncies, desnivells i terrenys.  

Algunes de les més emblemàtiques són: 

- L'Olla de Núria: cursa de 21 quilòmetres i 1900 metres de desnivell positiu que puja i 

careneja els cims més importants que envolten la Vall de Núria. Aquest és el recorregut 

clàssic de l’esdeveniment. A part d’aquest també hi ha l’Olla Vertical i l’Olla Júnior. 

- L'Ultra Pirineu: 94 quilòmetres i 5.600 metres de desnivell positiu recorrent el traçat de la 

travessa de Cavalls del Vent, al Parc Natural del Cadí-Moixeró. 

-La Mitja Marató de Collserola: cursa organitzada pel CEC i què durant 21 quilòmetres i 800 

metres de desnivell positiu recórrer els camins del Parc Natural de Collserola amb vistes 

panoràmiques a la ciutat de Barcelona. 

-Cursa de l'Alba: 24 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu pels camins tècnics de 

Montserrat, passant per llocs icònics com el cim de Sant Jeroni. 

-Burriac Atac: quan parlem de què aquest esport és present a tot el territori català ho diem 

literalment, ja que no cal que sigui terreny d'alta muntanya; a la costa també trobem moltes 

curses com la famosa Burriac Atac; una cursa de 21 quilòmetres i 900 metres de desnivell 

positiu per les muntanyes a peu de costa de Vilassar de Mar, passant pel famós castell de 

Burriac.  
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2.2 Esport i mitjans de comunicació audiovisual 

 

2.2.1 L’esport, un negoci emergent 

 

L'esport és un fenomen social de masses i global que ha contribuït a la creació d'una indústria 

de comunicació amb un gran poder. Els esports arriben a la nostra vida sigui a través de la 

pràctica o dels mitjans. L'esport condiciona la nostra vida diària i la nostra vida diària la 

condicionen les grans empreses. En la nostra època, l'esport d'elit s'ha convertit en un dels 

negocis més rendibles del món. La indústria de l'esport creix més de pressa que el  ràtio del PIB 

Mundial. Actualment el valor del sector ronda els 450 mil milions de dòlars. El futbol és l'esport 

que més diners genera, seguit de la F1, el tenis i el golf. 

Per tant, les grans empreses apostaran per aquests esports i acabaran condicionant l'Agenda 

Mediàtica i en conseqüència, l'Agenda Pública. Per això ens serà més fàcil comprar una 

samarreta del Messi que uns peus de gat per escalar. I no només això, les converses del dia a dia 

seran si l'Alonso va quedar 2n o si el Madrid ha fitxat al Ronaldo. De la mateixa manera que passa 

en la política, amb l'Agenda Setting, els mitjans no ens diran si hem de ser del Barça o del Madrid, 

però sí que ens diran sobre quins esports hem de parlar i hem de consumir. Perquè l'esport, com 

moltes altres coses s'ha convertit en un producte. 

Aquesta aposta per les empreses té l'origen en diferents factors. Primer de tot, destaca una gran 

capacitat de penetració en el públic; gent de totes les edats i diferents procedències està 

interessada en l'esport. També trobem que molts cops l'esport és utilitzat per provar l'interès 

públic en les noves tecnologies. Evidentment també entra el factor de la publicitat; els 

esdeveniments esportius són una de les millors opcions per anunciar productes. D'aquesta 

manera, les grans empreses van començar a dominar el terreny de l'esport, fins a arribar a 

l'extrem de controlar-ho pràcticament tot. 

El gran problema que ha tingut aquest fet és que les empreses s'han centrat només en certs 

esports (els que mouen més persones) i han deixat la gran majoria dels esports en una zona de 

marginació i pràcticament sense recursos. Aquest és el cas dels esports de muntanya, que, 

durant molts anys han estat oblidats, ja que no movien la quantitat de gent necessària perquè 

les grans empreses els poguessin treure rendiment. Així mateix, han desaparegut de l'Agenda 

Pública durant bastant de temps. Per sort, en els últims anys hem pogut observar un augment 
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de visibilitat d'aquests esports per part de la societat, i això es deu a l'aparició de diferents figures 

com Ferran Latorre, Núria Picas o, com a cas més destacat, Kilian Jornet. 

 

2.2.2 L’esport a la TV 

 

La relació entre esport i televisió va molt lligada a les retransmissions esportives en directe; 

aquestes van ser el punt clau per desenvolupar el paper dels esports al món televisiu. Els 

antecedents els trobem als Jocs Olímpics de Berlín el 1936, el primer cop que es van emetre en 

directe algunes de les competicions. Va ser l'aposta del govern Nazi que buscava en els Mass 

Media l'oportunitat de fer córrer la seva propaganda. Les imatges eren evidentment en blanc i 

negre i es van enviar als pocs televisors que hi havia a l'època, però va servir per experimentar 

amb els sistemes de televisió que permetrien avançar en les retransmissions esportives del futur: 

tres tipus de càmeres diferents, la primera unitat mòbil, l'ús del teleobjectiu, etc. Aquesta 

podríem dir que va ser la primera relació ferma entre un esdeveniment esportiu i una transmissió 

televisiva en directe. 

Tota aquesta innovació va quedar aturada per la II Guerra Mundial, i fins a finals dels 40 no es 

van iniciar els estudis per millorar la captació, conservació i reproducció d'imatges i so de la 

realitat. A partir d'aquell moment, l'evolució de la tecnologia i les transformacions que ha patit 

la societat van posar les retransmissions esportives com un dels esdeveniments més importants 

de la programació televisiva, vehiculats sobretot pel futbol i els Jocs Olímpics. A part, als EUA 

tenen molts esports de forta tradició nacional com el futbol americà, el bàsquet i el beisbol.  

Actualment l'oferta que trobem és molt extensa. Des dels esports de motor (Fòrmula 1, MotoGP, 

Ral·lis, etc.) fins als esports a l'aire lliure com el ciclisme, passant pels esdeveniments que es 

realitzen en un espai tancat, i que faciliten la seva emissió per TV. Una llista que no s’acaba, i que 

any rere any s'amplia amb noves disciplines que demanen el seu lloc dins les retransmissions 

esportives per televisió. 
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2.2.3 L’esport a la TV a Espanya 

 

A Espanya, el primer esdeveniment esportiu emès per la TV va ser precisament un partit de 

futbol. No va ser en directe, però el matx entre Real Madrid C.F. i el Racing de Santander celebrat 

el 24 d'octubre de 1954 va obrir el camí cap a la innovació en aquest àmbit de la televisió. 

Després dels intents de retransmetre els toros, misses i altres actes proposats per Francisco 

Franco, l'esport – en concret el futbol – va ser l'aposta de l'Estat espanyol. 

Des dels orígens de la televisió a Espanya, TVE va tenir-ne el monopoli i el futbol va esdevenir 

l'esport referència d'aquest mitjà. Amb l'arribada de les televisions autonòmiques i privades als 

anys 80, aquesta situació va augmentar, ja que la presència del futbol a la graella televisiva 

enfortia les cadenes. El futbol era el principal reclam de la població i ocupava una posició 

destacada dins la societat. 

A poc a poc l'horitzó es va ampliar i les retransmissions es van portar al bàsquet i l'handbol. 

L'abril de 1963 es retransmet el partit de bàsquet que enfrontava el Madrid contra el Honved de 

Budapest i l'Espanya – França d'handbol. Això va permetre que, a poc a poc, altres esports 

obtinguessin l'oportunitat d'arribar a la televisió, tot oferint un gran ventall de possibilitats als 

amants de l'esport. 

Amb l'arribada de les cadenes privades, en especial Canal +, les retransmissions esportives es 

van ampliar a moltes més disciplines. Actualment trobem canals especialitzats segons l'esport 

(Motor, Futbol, Golf, Multiesport, etc.) i algunes cadenes públiques, com el cas de RTVE dediquen 

un canal dedicat íntegrament a l'esport (Teledeporte). 

 

2.2.4 L’esport a la TV a Catalunya 

 

Des de mitjans dels 60 fins als 80, la programació en català a la televisió estava limitada a 

l’emissió de programes de TVE-Catalunya. En unes poques franges horàries, aquesta cadena 

emetia programes en llengua catalana, fet que continua en l’actualitat. 

 A Catalunya però, la televisió autonòmica arriba l'any 1983 amb el naixement de TV3. Un dels 

objectius de la Televisió de Catalunya era canviar els hàbits de consum de l'audiència, que havia 

estat durant anys visualitzant únicament els dos canals que emetia Radio Televisión Espanyola. 

La nova oferta anava orientada a fer una innovació dins del sector a partir del sistema televisiu 
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dels Estats Units; és a dir, fer un canal que a part de la informació, també tingues com a pilar 

l'entreteniment social i l'esport. 

D'aquesta manera, l'esport va ser una de les seccions que va generar més atenció per part dels 

directius de la cadena autonòmica. Dins dels programes esportius del canal -que van destacar 

per tenir un ampli ventall d'opcions- les transmissions esportives van ser una de les fortes 

apostes de TV3 des dels primers anys de vida. La primera retransmissió esportiva de la història 

TV3 va ser un Barça-Osasuna corresponent a la lliga espanyola de futbol. El periodista Josep 

Maria Casanovas i l'exjugador blaugrana Carles Rexach van ser els encarregats de la narració. 

Però el futbol no va jugar un paper de monopoli. La programació esportiva de TV3 era un dels 

eixos de la cadena, ja que tenia la necessitat de donar el màxim de visibilitat als esports que es 

practicaven a Catalunya: futbol, bàsquet, tenis, handbol, gimnàstica, trial, hoquei, hípica, 

natació, motociclisme, golf, automobilisme, atletisme, enduro, etc. Com podem veure, la llista 

és molt extensa, i la Televisió de Catalunya és referent a l'Estat espanyol en la retransmissió de 

moltes disciplines esportives. 

De fet, l'ampliació de les concessions televisives va permetre a la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals (CCMA) obrir un nou canal dedicat íntegrament a l'esport (Esport 3) l’any 2010. 

L'obertura d'aquest format televisiu ha permès a la cadena catalana obtenir més espai a la seva 

graella per emetre programes i retransmissions d'esports minoritaris, que potser no tenien 

suficient tirada per a ocupar un lloc a TV3. D'aquesta manera Esport 3 es defineix com un canal 

dedicat 24 hores a l'esport amb un contingut molt variat per a tots els gustos. 

 

2.3 Presència d’esports de muntanya als mitjans de comunicació audiovisuals 

 

2.3.1 Esports de muntanya i mitjans de comunicació a Espanya 

 

Als anys vuitanta, i amb una cultura televisiva ja més evolucionada, Espanya presentava una 

varietat de continguts més extensa i que va anar creixent a poc a poc. En l'àmbit dels esports de 

muntanya, un programa va marcar "un abans i un després" a escala estatal: 'Al filo de lo 

imposible'. 

També anomenat més breument com "Al filo", va ser un programa emès per RTVE dedicat a 

l'aventura i als esports de muntanya. Consistia en l'emissió d'una sèrie de documentals on 
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l'escalada, les travessies i les expedicions als llocs més remots del planeta hi tenien un paper 

protagonista. Durant vint-i-cinc anys, va ser la referència en aquest sector filmant més de dos-

cents documentals d'esport d'aventura. Les emissions van començar el 17 de gener de 1982 i 

ràpidament va atreure un gran nombre d'espectadors per la qualitat de les imatges en llocs tan 

poc habituals a la TV fins al moment. El format era normalment d'uns 30 min-1 h i van destacar 

per sobre de tot l'escalada i l'alpinisme, esports amb els quals va desenvolupar els projectes més 

importants, com per exemple el documental "A la conquista del Everest" (2003). L'any 2008 i 

després de 25 anys en antena, el programa va deixar d'emetre's. 

 

 

Cartell del programa "Al filo de lo imposible". Foto: RTVE 

 

El potencial dels esports a la muntanya a la TV havia quedat més que demostrat, i el lleonès Jesús 

Calleja va agafar el relleu en l'àmbit espanyol amb el seu programa Planeta Calleja. El 2008 va 

iniciar les seves emissions amb un plantejament diferent al de "Al filo", però seguia apostant per 

les expedicions d'aventura arreu del planeta. El programa va aconseguir bones audiències, i avui 

dia continua en emissió després de moltes temporades. Calleja ha sabut compaginar les seves 

virtuts d'aventurer i comunicador per aportar contingut a l'espai televisiu, que li ha donat una 

bona continuïtat (i més d'un programa en paral·lel). 

En cap dels dos casos anteriors es plantejava parlar de competicions esportives a la muntanya; 

els dos programes anaven orientats al vessant més clàssic de fer muntanya. Anys més tard, la 

cadena pública d'esports Teledeporte llança a antena el programa Evasión TV. Aquest programa 

—que és la versió audiovisual de la revista en paper amb el mateix nom— tracta els esports de 

muntanya des de totes les variants possibles: competicions, expedicions, projectes, medi 
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ambient. Des del seu llançament, s'ha convertit en referència setmanal pels aficionats d'aquest 

món per tal d'informar-se de l'actualitat esportiva a la muntanya. Els programes —que no duren 

més d'una hora— acostumen a contenir petits reportatges i resums de les competicions / 

activitats a la muntanya més destacades de cada setmana. 

Amb l'arribada d'aquests programes, es va combatre una mica l'estigma que es tenia pels amants 

de la muntanya des dels mitjans de comunicació, on se'ls acusava de parlar únicament d'ells 

quan succeïen tragèdies. Aquests tres productes audiovisuals han sigut els eixos fonamentals per 

tal de transmetre la cultura dels esports de muntanya per la televisió a Espanya, i d’aquesta 

manera, obrir un camí de possibilitats de cara al futur. 

 

2.3.2 Esports de muntanya i mitjans de comunicació a Catalunya 

 

Catalunya ha estat la Comunitat Autònoma que més ha apostat pels esports de muntanya des 

de l'inici de les seves primeres concessions televisives. Malgrat que alguns esports han pres un 

paper protagonista per sobre dels altres (futbol, bàsquet, etc.), a la Televisió de Catalunya 

sempre han volgut donar presència a esports més minoritaris per tal d'aproximar-se el màxim a 

la societat catalana. 

N'és un clar exemple el Temps de Neu: un programa que neix l'any 1992 de la mà d'Antoni Real, 

dedicat a parlar de tot allò relacionat amb els esports d'hivern. Pioner a tot l'Estat, el programa 

va rebre una gran acceptació per part de l'audiència i es va consolidar ràpidament a les emissions 

de TV3. Actualment continua en emissió, presentat per Víctor Patsi. 

Gràcies al Temps de Neu, deu anys més tard sortia a la llum la seva versió estival: el Temps 

d'Aventura. L'any 2002 va iniciar les seves emissions i actualment continua en antena. En un 

format que no acostuma a superar l'hora de durada, el programa emet reportatges d'elaboració 

pròpia i externa, dedicats a tota mena d'esports a l'aire lliure: curses de muntanya, escalada, btt, 

alpinisme, excursionisme, etc. Després de divuit anys, es defineix com "el referent dels esports a 

l'aire lliure de TV3". Amb l'augment de la pràctica de les curses de muntanya, el programa va 

ampliant les peces relacionades amb els èxits de catalans en proves d'aquesta disciplina (Núria 

Picas, Kilian Jornet, etc.); això ha provocat que les curses de muntanya siguin actualment un dels 

esports amb més importància dins del Temps d'Aventura. 
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Gràcies a aquests dos programes —i a la forta tradició excursionista de Catalunya, entre altres 

factors— els esports de muntanya han estat molt presents sempre a la televisió catalana. Això 

ha facilitat la producció de contingut de gran qualitat en aquest àmbit, i que ha acabat 

desembocant en un fet sense precedents a casa nostra: la retransmissió en directe d'una cursa 

de muntanya. 

 

2.4 Retransmissions de curses de muntanya 

 

Si mirem a escala mundial, pocs són els precedents en retransmetre una cursa de muntanya en 

directe. Ja sigui perquè és un esport molt jove (amb tot el què això implica), o perquè presenta 

més dificultats logístiques que altres disciplines. De fet, si ens referim a fer-ho en directe i per TV 

(que és l'objectiu d’aquest projecte) els podem comptar amb els dits d'una mà. 

 

2.4.1 Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 

 

L'Ultra Trail del Mont Blanc (UTMB) és segurament la cursa de muntanya més important del món. 

Des del 2003, cada a any a finals d'agost, milers de persones s'apleguen a Chamonix (França) per 

córrer per les faldes del Massís del Mont Blanc. 

La cursa original segueix un recorregut de 171 quilòmetres i un desnivell positiu de 10.000 

metres, travessant les fronteres de França, Itàlia i Suïssa. Amb els anys, l'esdeveniment ha anat 

adquirint molt d'èxit i actualment compta amb 5 curses diferents, adaptant el recorregut a tota 

classe de nivells i atletes. 

El 2006 es va organitzar la CCC, una cursa de 100 km que recórrer els municipis de Courmayeur, 

Champex-Lac i Chamonix. El 2009 es va afegir la TDS: de 145 km de distància seguint el recorregut 

de la ruta dels Ducs de Savoie. Les últimes incorporacions van ser la OCC de 56 km, sortint 

d'Orsières, passant per Champex-Lac i arribant a Chamonix.; i la PTL (la Petite Trotte à Léon): una 

cursa de 300 km i 25.000 metres de desnivell per parelles, només apta per experts i amants de 

l'aventura. 

Després del creixement que ha experimentat l'esdeveniment en els últims anys, fins a convertir-

se en la referència de les curses de muntanya a escala mundial, l'organització va voler fer un salt 
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més el 2017: una retransmissió en streaming de totes les curses per la seva pàgina web. 

Anomenat UTMB TV, el projecte va tenir des d'un inici la intenció d'emetre la narració de les 

curses a través d'imatges amb càmeres (fixes i mòbils) i diferents comentaristes. 

Una idea molt ambiciosa tenint en compte que es tracta de curses d'ultra resistència que duren 

quasi totes més de 20 hores (en el cas dels primers classificats). El hàndicap principal és que 

només pots oferir imatges puntualment i és evident que cap espectador estarà 20 hores davant 

de la pantalla, i menys si no hi ha imatges constantment. 

La manera de resoldre-ho va ser fer un streaming aleatori que es connectava quan hi havia 

imatges i  s'intentava enllaçar aquests “moments morts” amb petites entrevistes o tertúlies amb 

experts i excorredors. La primera edició del projecte va tenir una bona rebuda, i tot i tenir molts 

problemes tècnics, se'n va donar continuïtat als anys posteriors. 

Les edicions que van venir a continuació van desenvolupar diferents canvis. En primer lloc es va 

augmentar el nombre de càmeres durant el recorregut: més càmeres fixes i més càmeres mòbils 

a través de ciclistes o corredors que seguien els primers classificats de les curses. També es van 

afegir les imatges aèries d’un helicòpter. En segon lloc, es va augmentar el nombre de 

comentaristes per idiomes; és a dir, es pot elegir l'idioma en què vols seguir els comentaris de la 

cursa (anglès, francès, espanyol i xinès). 

Tot i no ser una producció per TV degut al seu format, que sobrepassa per molt el llindar 

temporal per fer-ho viable, és un projecte que compta amb molts recursos per tal de fer un 

seguiment de totes i cadascuna de les cinc curses que s'organitzen durant tota la setmana que 

dura l'UTMB. De cara al futur s'espera que se segueixi millorant en la qualitat d'aquestes 

retransmissions, que han sigut part important perquè s'hagi apostat en algunes cadenes de 

televisió per emetre curses de muntanya en directe. 

 

2.4.2 Zegama - Aizkorri 

 

La Zegama Aizkorri és una marató de muntanya de 42 km i 2.700 metres de desnivell positiu i es 

celebra a finals de maig al municipi basc de Zegama des del 2002. És la cursa més famosa 

d'Espanya per diferents motius: un recorregut singular ple de fang, el gran nombre d'aficionats 

animant i la dificultat d'obtenir un dorsal per participar-hi (l'organització limita la participació a 

600 corredors cada any, dels quals únicament 225 a sorteig, entre més de 10.000 sol·licituds). 
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En els últims anys, la cursa ha adquirit un gran reconeixement en l'àmbit mundial. Gent de tot el 

món vol anar a Zegama a participar en la seva mítica marató. Això ha portat al fet que grans 

marques apostin per patrocinar l'esdeveniment i que la cursa formi part dels millors circuits de 

competició del planeta. És a dir, s'han ajuntat tots els factors per fer que els mitjans de 

comunicació s'interessin per parlar-ne. 

L'any 2015 la televisió pública del país basc (ETB) va tenir la idea de retransmetre la cursa en 

directe, fet que no tenia precedents a l'Estat espanyol amb el format que plantejaven: a través 

de càmeres fixes a diferents punts del recorregut es va oferir tota la cursa en directe. Durant la 

retransmissió es va comptar amb comentaristes per amenitzar el programa i enllaçar les imatges, 

així com entrevistes i petits reportatges. La durada va rondar les 3 hores. En aquest cas es va 

començar la retransmissió després que s'hagués donat la sortida i es van anar ensenyant imatges 

gravades anteriorment. 

Com hem comentat a l'exemple de l'UTMB, al ser curses de més de 20 hores de mitja, la seva 

retransmissió íntegra és inviable per una televisió. En el cas de curses més curtes —com 

Zegama— es pot emetre d'una tirada, però aconseguir 4 hores seguides —temps aproximat del 

primer corredor— és ja bastant difícil, a part de feixuc per l'espectador. D'aquesta manera 

s'aposta per començar la retransmissió més tard i anar ensenyant imatges anteriors com la 

sortida, entrevistes, petits reportatges, etc. Així s'aconsegueix fer més entretingut el programa i 

poder enllaçar millor les imatges. 

La rebuda per part del públic basc va ser molt positiva, i va captar també les mirades de gent de 

tot el país, que es va connectar a través d'internet a la pàgina web de la televisió per seguir el 

programa. Aquest fet ha provocat que es doni continuïtat al projecte amb millores any darrere 

any i que la retransmissió en directe de la Zegama Aizkorri s'hagi consolidat dins del programa 

anual d'ETB. 

 

2.4.3 L’Olla de Núria 

 

L'Olla de Núria és una de les curses més emblemàtiques del territori català. Amb sortida i 

arribada al Santuari de Núria, compta amb un circuit circular de 21 km i 1.940 metres de desnivell 

positiu que dona la volta a tota la vall. 
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De la mateixa manera que veiem a la Zegama–Aizkorri, l'Olla ofereix un límit reduït de 

participants per tal de preservar l'entorn. A més, cal tenir en compte que només es pot accedir 

a la vall caminant, en bicicleta o en tren cremallera. Això li dóna un punt més de valor de cara a 

totes les persones que volen participar-hi. 

L'any 2019, la Televisió de Catalunya va elaborar un projecte per tal de retransmetre per primer 

cop a la seva història una cursa de muntanya en directe. TV3 va dur a terme aquesta 

retransmissió mitjançant un precís dispositiu format per un helicòpter,  càmeres d'alçada i 

càmeres fixes a la sortida i a l’arribada. 

Les imatges en directe van anar acompanyades pels comentaris del periodista Marc Negre, 

acompanyat de l'atleta de muntanya Marc Pinsach i de Ruth Bober, coneixedora de la Vall de 

Núria. El periodista Josep Maria Puig es va encarregar de fer entrevistes als protagonistes a la 

zona de sortida i arribada. La combinació d'aquest equip va permetre narrar la cursa a través 

d'un professional de la televisió, amb l'ajuda dels comentaris tècnics d'un atleta i una experta de 

la zona; a part de petits reportatges, tant del recorregut com de la cultura local, que van fer molt 

fluida tota la retransmissió. 

El projecte de l'Olla de Núria té un gran avantatge en temes d'espai televisiu: el primer classificat 

arriba en 2 hores i 15 minuts aproximadament. Això permet retransmetre tota la cursa des de la 

sortida fins a l'arribada, sense la necessitat de començar més tard —com el cas de Zegama— o 

sense que és faci molt feixuc —com l'UTMB—. En total, la retransmissió de l'Olla de Núria va 

durar unes tres hores i va permetre veure com arribaven els primers corredors i les primeres  

corredores. 

La rebuda va ser molt bona per part de l'audiència (amb pics de 100.000 espectadors). Un fet 

poc usual a TV3 comptant que es va emetre un diumenge de juny al matí. 

 

2.4.4 Sky Pirineu 

 

L'Sky Pirineu és una cursa de 36 quilòmetres i 2.600 metres de desnivell positiu que forma part 

de les cinc curses de l'Ultra Pirineu. 

Cada any a finals de setembre té lloc la Salomon Ultra Pirineu: una cursa de muntanya de 100 

quilòmetres i 6.500 metres de desnivell positiu. En l'àmbit de la ultra distància, estem parlant de 

l'esdeveniment més important de l'Estat espanyol, i un dels més prestigiosos a escala mundial. 
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L'any 2009, l'Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà va decidir organitzar una 

competició pel recorregut de la travessia que uneix els refugis del Parc Natural del Cadí Moixeró, 

anomenada Cavalls del Vent. Una primera edició amb 257 participants va obrir el camí d'una 

cursa que no pararia de créixer fins a l'actualitat. 

Després de 5 anys de constant evolució, l'any 2014 es canviava el nom a Salomon Ultra Pirineu, 

després que la marca francesa fes un pas endavant amb el seu patrocini de la cursa i en passés a 

ser organitzadora. Aquell any es van crear dues distàncies que acompanyaven la distància llarga: 

la Nit Pirineu (5 km i 850 metres de desnivell positiu) i la Marató Pirineu (45 km i 2.400 metres 

de desnivell positiu). El fet d'obrir l'esdeveniment a diferents tipus de corredors i distància —

com hem vist a l'UTMB— va permetre més visibilitat arreu del món, i donaria pas a més canvis 

durant els anys posteriors. 

L'any 2017 es va fer un intent de streaming a la seva pàgina web amb algunes càmeres fixes on 

es podia veure el pas continuat dels corredors, amb algunes imatges aèries des de l'helicòpter 

de l'organització. Encara amb bastants errades de cobertura, es va donar continuïtat el 2018,  

amb una versió millorada que va permetre als més curiosos seguir alguns punts de la cursa per 

Internet. 

El 2019 seria un any molt important per la història de l'Ultra Pirineu. Primer perquè feia un salt 

més en la seva oferta, oferint cinc distàncies diferents: Ultra Pirineu (96 km, 6.300 m+), Trail 

Pirineu (56 km, 2.800 m+), Sky Pirineu (36 km, 2.600 m+), Mitja Pirineu (19 km, 600 m+) i Nit 

Pirineu (5 km, 850 m+). I en segon lloc, perquè TV3 va apostar per realitzar la seva segona 

retransmissió en directe d’una cursa de muntanya a la distància de 36 km, l’Sky Pirineu. 

La cursa, amb sortida i arribada al municipi de Bagà (Berguedà), té un recorregut circular per 

punts molt emblemàtics del Parc Natural del Cadí Moixeró, com l'ascens al Niu de l'Àliga 

(2.510 m), el pas pel cim del Penyes Altes (2.260 m) o la baixada pels Empedrats fins a retornar 

al poble des d'on s'ha iniciat el circuit. A part d’un escenari espectacular, també comptava amb 

atletes de primer nivell, ja que la cursa formava part de la Copa del Món d'Skyrunning i de les 

Golden Trail National Series, dos dels millors circuits del planeta de curses de muntanya. 

Després de l'èxit de l'Olla de Núria, TV3 va repetir el format amb algunes millores tècniques pel 

que fa a l'equipament dels càmeres (per exemple, s'incorpora una bicicleta amb una càmera 

d'acció per seguir els últims quilòmetres). A part, es manté l'helicòpter, les càmeres fixes, i l'equip 

humà que va estar a la Vall de Núria el mes de juny anterior. 
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Pel que fa a la duració del programa, va ser de 4 hores (de 10 h a 14 h) del dissabte 4 d'octubre 

de 2019. En ser una cursa més llarga que l'Olla, es va optar per aplicar el format que vèiem a la 

Zegama–Aizkorri, on es comença la retransmissió després de l'inici de la cursa i s'ofereixen les 

imatges enregistrades de la sortida quan la competició ja està en marxa. Això també dona 

l'avantatge que es compta amb més material audiovisual per tal de donar ritme a la 

retransmissió. 

En termes d'audiència, també es pot considerar que va ser un èxit. Els números van ser més 

baixos que a l'Olla de Núria però es va considerar que factors com el dia d'emissió (dissabte) o el 

gran nombre d'aficionats catalans desplaçats al Parc Natural de Cadí Moixeró per participar o 

seguir la cursa, va poder influir en aquest sentit. D'altra banda, però, ja s'estan plantejant nous 

projecte des de la CCMA per tal de donar continuïtat a les retransmissions en directe per TV de 

curses de muntanya. 

 

3. Projecte de retransmissió d’una cursa de muntanya 

 

3.1. El projecte  

 

La intenció d’aquest treball és dur a terme un projecte de retransmissió d’una cursa de 

muntanya per TV, mitjançat un plantejament professional vàlid per a qualsevol productora o 

cadena que estigués interessada en dur-lo a terme. És a dir, no esta lligada a cap operador en 

concret.  Per altra banda, el projecte està pensat per retransmetre una cursa determinada: la 

Marató de l’Ultra Cerdanya. Tot i així, es podria adaptar a altres curses que estiguessin 

interessades realitzant petits canvis depenent del recorregut, però mantenint el mateix 

plantejament general. 

Com he comentat, la cursa elegida per fer aquest projecte de retransmissió és la distància de 42 

quilòmetres de l'Ultra Cerdanya. Aquest esdeveniment esportiu se celebra des del 2016 a la 

comarca de la Cerdanya i consta de diferents curses i distàncies que es reparteixen en un cap de 

setmana (9 km, 18 km i 42 km). La data de celebració de les últimes tres edicions és a finals de 

maig, ja que les condicions del clima permeten arribar a cotes d'uns 2.500 metres, amb algun 

tram de neu, però sense les temperatures extremadament càlides de l'estiu. 

 



24 
 

 

 

 

Logo de l'Ultra Cerdanya. Foto: Ultra Cerdanya 

 

El recorregut té 42 quilòmetres i 2.700 metres de desnivell positiu, amb sortida al poble de 

Bellver de Cerdanya i arribada a Puigcerdà, la capital de la comarca. És a dir, no té un recorregut 

circular. Aquest fet és poc habitual i s'utilitza com a tret diferenciador davant altres curses de la 

mateixa distància. D'aquesta manera els corredors tenen l'oportunitat de creuar gran part de la 

Cerdanya amb paisatges totalment canviants al llarg del recorregut. 

La cursa donarà el tret de sortida a les 8.00 h del dissabte des de la Plaça Major de Bellver de 

Cerdanya. La prova comença amb un fort ascens de 1.500 metres positius passant pels nuclis 

urbans d'Ordèn i Talltendre, on hi ha el primer avituallament. La pujada acaba al quilòmetre 10, 

concretament al Turó dels Clots (2.400 m) i es comença un descens pel bosc fins a arribar a l'àrea 

recreativa de Campllong (km 15), amb el segon avituallament i zona d'animació. La segona 

pujada del recorregut enfila per una vall tancada fins arribar a la zona d'Engorgs, el tram més 

tècnic de la cursa. Després de baixar fins al refugi de Malniu —tercer avituallament — la cursa ja 

passa pel km 24, amb gairebé tot el desnivell positiu completat. Una última pujada passa per 

l'emblemàtic estany de Malniu i comença la baixada final passant per l'estació d'esquí de Guils 

Fontanera (km 34) —quart avituallament— , el poble de Guils i Saneja i un tram pla per arribar 

a la meta, situada a Puigcerdà. Els primers corredors arriben en unes 4h 30' i el temps límit està 

en 12 h. 
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Mapa del recorregut de la Marató Ultra Cerdanya. Foto: Strava 

 

• Motius pels quals he escollit aquesta cursa: 

 

-Coneixement del territori: Conec molt bé tot el que envolta aquesta cursa: el recorregut, el 

territori, l'organització, etc. Per realitzar un projecte com aquest has de conèixer molt bé el 

terreny pel qual passa el recorregut. Retransmetre una cursa de muntanya significa que una gran 

part dels factors que poden influir en l'èxit o el fracàs de la mateixa no es puguin controlar al 

cent per cent. Per tant, com més coneixement tinguis del territori, més capacitat de antelació, 

reacció i adaptació tindràs per poder solucionar-ho. 

 

-Localització: Les imatges que ens proporciona el recorregut de la cursa donen molt de joc a una 

retransmissió per televisió. L'Ultra Cerdanya té un circuit molt alpí arribant a cotes d'uns 2.500 

metres i dins de l'Espai d'Interès Natural Tosa Plana de Lles-Puigpedrós. Per tant, els espectadors 

de la retransmissió, més enllà de l'interès que puguin tenir per les curses de muntanya, podran 

gaudir d'unes espectaculars imatges de les muntanyes del Pirineu català. 

 

-Distància i recorregut: La distància de 42 quilòmetres estaria al límit de ser viable per ser 

retransmesa per TV, però crec que adaptant el format pot ser prou interessant per combinar la 

retransmissió esportiva amb petits reportatges i entrevistes per tal de fer unes 4-5 hores 

d'emissió. Com hem comentat, el recorregut també és característic, perquè la sortida i l'arribada 
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són punts diferents. Això provoca que hi hagi més municipis involucrats a l'esdeveniment, i per 

conseqüència, més possibles col·laboradors per ajudar en aspectes com costejar part del 

pressupost, entre molts altres. 

 

3.2.  Pla de Producció 

 

Dins d'aquest apartat englobarem totes les accions i tasques que són necessàries per tirar 

endavant aquest projecte. El productor serà la persona que més feina tindrà els dies previs a la 

cursa; haurà d'elaborar un calendari amb totes les gestions necessàries perquè el dia de l’emissió 

estiguin sota control tots els factors que estan en les nostres mans. 

 

Dins d'aquest calendari haurem de contemplar l'equip i el personal que s'haurà de desplaçar fins 

a la Cerdanya; els horaris de cada dia; els muntatges de les unitats mòbils; les diferents 

localitzacions, on s'allotjarà l'equip, etc. Per fer aquesta feina, la persona encarregada s'haurà de 

desplaçar fins a la Cerdanya uns dies abans per poder controlar possibles adversitats i anticipar-

se. La següent tasca del productor un cop acabada aquesta fase serà coordinar tot l'equip. Quan 

estigui tot el personal desplaçat al lloc de la retransmissió, haurà d'organitzar les persones segons 

les seves funcions (els que estan a la unitat mòbil, els càmeres fixes, els càmeres d'alçada, la gent 

de l’estudi central, etc.). Aquesta fase serà clau per assegurar que quan el realitzador agafi les 

regnes de la retransmissió, tothom tingui clara la seva tasca i tot funcioni de la manera més 

eficient possible. 

 

Una de les funcions que entren dins del pla de producció és la gestió del senyal que s'utilitzarà 

per emetre les imatges en directe. El mecanisme per fer arribar el contingut enregistrat fins als 

televisors serà el següent: les càmeres (tant fixes com d’alçada) estaran connectades amb la 

unitat mòbil per senyal de radiofreqüència. És un format bastant comú en retransmissions 

esportives a l'aire lliure; un exemple en són les càmeres mòbils que porten els pilots de MotoGP. 

En les retransmissions que ha dut a terme TV3 també s'ha utilitzat aquest tipus de senyal. Això 

ens permetrà una connexió fiable i que podrem amplificar amb algun repetidor en el cas de no 

tenir prou cobertura en algun punt del recorregut. Les imatges que arribin a la unitat mòbil es 

reenviaran automàticament via repetidors terrestres cap a la central de Barcelona, que repetirà 

el senyal via satèl·lit i finalment anirà als televisors dels espectadors. 
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Un altre punt molt important del pla de producció serà la localització. El productor i el realitzador 

hauran d'estar sobre el terreny uns dies abans de l'esdeveniment. Per planificar-ho. Una de les 

tasques més importants que faran serà la gestió dels muntatges d'equipament als diferents punts 

del recorregut: càmeres fixes i d'alçada, micròfons, unitats mòbil, cablejat, helicòpter, etc. 

Planificar prèviament la localització d'aquests punts serà clau per poder dur a terme una 

retransmissió esportiva a l'aire lliure, ja que molts aspectes dependran de factors externs com la 

meteorologia. 

 

Una altra feina que s'haurà de realitzar abans del dia de la cursa és la gravació i edició dels petits 

reportatges que s'emetran durant la retransmissió. Aquestes peces tindran la funció de donar 

ritme i ocupar moments "morts" per falta d'imatges o algun altre problema tècnic. S'elaboraran 

tres tipus de peces diferents separades per temàtiques: 

 

- Un reportatge basat en la figura de Kilian Jornet. El conegut atleta català ha viscut gran part de 

la seva vida a la Cerdanya i va començar a córrer pels camins pels quals passa el recorregut de la 

cursa. Aprofitant aquest fet, s'elaborarà una petita peça que expliqui els seus orígens al refugi de 

Cap del Rec, les zones que més li agraden, entrevistes als seus pares, etc. 

 

- La segona peça serà una explicació del recorregut sobre el terreny. De la mateixa manera que 

va fer TV3 a l'Olla de Núria i l'Sky Pirineu, la idea és que un reporter i un expert de la zona (si és 

possible un atleta), vagin fent el recorregut a peu, indicant els punts clau amb informació 

d'interès, anècdotes, etc. Aquest reportatge s'emetra dividit en tres peces diferents a mesura 

que els primers corredors passin pels punts dels quals es parlarà. 

 

- La tercera peça estarà enfocada al patrimoni cultural de la Cerdanya. Les temàtiques poden ser 

des de gastronomia, tradicions, monuments, etc. Amb l'ajuda del Patronat de Turisme es 

produirà aquesta peça per anar emetent duran els moments de  l’emissió amb poques imatges 

o falta de ritme. 

 

Tota la retransmissió també haurà de comptar amb diferents alternatives per si les condicions 

meteorològiques no permeten el vol de l'helicòpter o el desplaçament d'algun càmera d'alçada. 

En aquest cas hem de preveure que la retransmissió és viable al 100% sense comptar amb 

l'helicòpter. Aquest fet, tot i que suposaria una pèrdua de qualitat pel que fa a les imatges i al 

ritme del programa, no posaria en perill l'emissió de la cursa. El productor ha de comptar amb 

diferents alternatives perquè el realitzador pugui escollir la millor opció per aconseguir un 
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resultat òptim. La decisió final dependria dels estudis centrals. Es pot assumir una retransmissió 

sense l'helicòpter, però això comporta un descens de la qualitat i quantitat d'imatges molt 

importat, que afectaria el resultat final del producte, i per consegüent, a l'audiència. Cal ser 

realistes i veure que el punt fort de la retransmissió d'una cursa de muntanya són les imatges 

aèries, i per tant, depenent de les alternatives amb les quals es compti, l'emissió es durà a terme 

o no. 

 

Com a opció B, es planteja la possibilitat d'utilitzar drons, en lloc de l'helicòpter. Per una banda, 

és una alternativa que permet abaratir el pressupost de la retransmissió. Per altra banda, dóna 

més marge a volar amb segons quines circumstàncies de meteorologia hi hagi el dia de la cursa. 

Els canvis principals pel que fa a aquesta opció són l'eliminació de l'helicòpter, afegint 5 punts de 

gravació a través de drons. El primer dron faria les imatges aèries de Bellver i tota la primera 

pujada. El segon estaria localitzat al final de la primera pujada, al Turó dels Cots, on enregistraria 

totes les imatges de carena i dels cims del voltant. El tercer s'encarregaria de la zona de 

Campllong i la pujada a Engorgs. El quart estaria localitzat al Refugi de Malniu i donaria suport al 

tram del Llac del mateix nom. Per últim, el cinquè i el sisè s'encarreguen del tram de baixada 

(Guils Fontanera) i arribada a Puigcerdà respectivament. Amb aquest desplegament es podria 

tenir un seguiment de la cursa bastant adequat, tenint en compte que el senyal de les imatges 

serien més inestables, i propenses a tenir més talls. 

 

Per últim, l'opció C consistiria a oferir la retransmissió únicament a través de les càmeres fixes 

situades als avituallaments i les imatges dels càmeres d'alçada. Aquesta alternativa només 

s'executaria en un cas extrem i a causa d’algun imprevist d'última hora, que no doni marge a 

cancel·lar la retransmissió. Tenint en compte que el punt fort del format són les imatges aèries, 

l'opció de retransmetre la cursa únicament amb imatges terrestre faria perdre molta qualitat al 

projecte, tant en quantitat d'imatges com de ritme. De totes maneres, crec que és important 

tenir present aquest tercer pla, ja que en un projecte a l'exterior, que depèn de molts factors 

imprevisibles, s'han de contemplar tots els escenaris.  
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3.3. Pla de realització 

 

La realització és una funció essencial dins d'una retransmissió en directe. Engloba totes les 

tasques i accions que s'han de dur a terme per teixir un fil narratiu a través del so i la imatge. El 

realitzador és la figura més important d'aquest apartat; és l'encarregat del relat audiovisual i ha 

de prendre totes les decisions per tal de crear aquest eix amb el qual es narrarà la cursa. La 

persona al càrrec de la realització ha de saber llegir el què està passant davant de les càmeres i, 

a través dels plans, l'espai i el temps ha de marcar el ritme de la retransmissió. Per tant, ha de 

ser un expert en l'esport que es retransmet i ha de conèixer el terreny per on transcorre la prova, 

per tal d'elegir l'opció correcta a cada instant. 

 

Fent un petit símil amb el món de la música, podríem dir que el realitzador és el director de 

l'orquestra. Per això, dins d'aquest pla, el realitzador s'encarregarà de dictar a cada un dels 

operadors de càmera totes les instruccions que hauran de seguir durant la cursa (tipus de plans, 

localitzacions, nivells, focalitzacions, etc). És important que aquestes ordres quedin clares abans 

de començar el directe, i preferiblement es posin en pràctica durant les proves del dia anterior. 

En aquest tipus de retransmissió esportiva, serà essencial la comunicació entre el realitzador i 

l'operador de càmera de l'helicòpter; així com els càmeres d'alçada. L'encarregat de la càmera 

aèria haurà de tenir clares les localitzacions (cims, pobles, punts de control, etc.) i els corredors 

més destacats (elit), per tal d'aconseguir les imatges que demana el realitzador en tot moment.  

Pel que fa als càmeres d'alçada, també han d'haver reconegut el tram del traçat que hauran de 

recórrer per tal de saber exactament el temps que tardaran, i poder calcular el punt en el qual 

han de fer mitja volta. Cal dir també que durant el directe, el realitzador té comunicació amb els 

operadors de càmera per poder donar instruccions a cada moment. 

 

 

• Aquest serà el plantejament de càmeres i seguiment de la cursa amb el qual el 

realitzador donarà indicacions a la resta de l'equip: 

 

A la sortida de la cursa situada a Bellver de Cerdanya tindrem dues càmeres: una encarregada 

d'enregistrar imatges d'ambient i l'altra per donar suport a les entrevistes de corredors, 

organitzadors i altres possibles entrevistats. El reporter encarregat de les entrevistes anirà amb 

un micròfon de mà i estarà constantment connectat amb el realitzador i amb la central de 

Barcelona. L'helicòpter sobrevolarà el poble per enregistrar imatges de recurs que seran 
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utilitzades per obrir la retransmissió. Aquesta part de l'equip comptarà amb una unitat mòbil 

bàsica (furgoneta) que estarà connectada amb la unitat mòbil central de Puigcerdà (camió) i amb 

els estudis centrals de Barcelona. Un cop finalitzades les entrevistes i es doni la sortida, aquest 

equip es desplaçarà a Puigcerdà per donar suport a la resta de companys. 

 

Per tant, l'equip i material que estarà a la sortida de Bellver de Cerdanya serà el següent: 

- 2 càmeres fixes 

- 1 micròfon pel reporter 

- 1 unitat mòbil bàsica 

- Helicòpter 

 

Mapa i plantejament de la sortida a la Plaça Major de Bellver de Cerdanya: 

 

 

 

Des de la sortida fins al primer cim l'helicòpter serà l'encarregat de seguir els corredors i 

proporcionar les imatges del seguiment de la cursa. El recorregut d'aquest tram és de 10 

quilòmetres i 1.500 metres de desnivell positiu; és ideal per les imatges aèries, ja que no hi ha 

quasi cap tram de bosc. És un terreny molt obert que permetrà tenir una perspectiva de la filera 

dels participants en tot moment. A part, al tram final es podrà observar una bona perspectiva 

dels cims d'aquest sector del Pirineu, que donarà joc a la retransmissió. 

 

Després de coronar el cim del tram de pujada començarà un sector de baixada sota bosc que 

farà més difícil el seguiment amb l'helicòpter. Aquí comptarem amb les imatges d'un càmera 

d'alçada que seguirà els corredors a peu al primer tram. En aquest moment, s'aniran intercalant 

imatges del cap de cursa dels homes (a peu) amb el cap de cursa de les dones (imatges 

d'helicòpter, ja que encara no hauran coronat el cim). Quan finalitzi el primer tram, el càmera 

d'alçada tornarà cap a dalt per seguir les primeres classificades femenines i repetir el mateix 
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recorregut. Al km 15 (Campllong) tindrem una càmera fixa que anirà oferint imatges dels 

corredors al seu pas pel punt de control. Tant la càmera fixa com la d'alçada tindran el suport 

d'un repetidor instal·lat al km 12,5 aproximadament per augmentar el senyal, ja que el tram està 

cobert d'arbres i això pot afectar-ne la qualitat. 

 

De la sortida fins al km 15: 

 

- Helicòpter 

- 1 càmera d'alçada (càmera d'acció GoPro) 

- 1 càmera fixa a l'avituallament de Campllong 

- 1 repetidor 

 

 

Tram càmera d’alçada 1: 
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Plantejament de l’avituallament de Campllong: 

 

 

 

A partir d'aquest punt comença una nova pujada que conduirà al sector d'Engorgs, aquí tornarem 

a tenir visibilitat des de l'helicòpter, que oferirà imatges de tota la Vall de Campllong, per on 

enfilaran els corredors, i els cims del voltant. Un cop s'arribi al punt més alt, un altre càmera 

d'alçada repetirà el mateix procediment de la primera baixada: seguirà els caps de cursa en un 

primer tram de poca visibilitat. A partir d'aquí l'helicòpter farà suport amb imatges fins a arribar 

al Refugi de Malniu (km 24). Allà tindrem una càmera fixa al pas dels corredors. El següent tram 

és la pujada a l'estany de Malniu. Aquí l'helicòpter serà el protagonista sobrevolant els voltants 

de l'estany, amb imatges que quedaran realment estètiques. Com que l'estany és de fàcil accés 

a peu des del Refugi (20'), hi haurà un càmera d'alçada que seguirà els corredors al tram que 

voreja el llac. En ser un tram curt, podrà anar fent viatges endavant i endarrere per gravar els 

participants que vagin arribant. 

 

• Del km 15 fins al 28 aproximadament: 

 

- 2 càmeres d'alçada (càmera d’acció Gopro). Un a Engorgs i l'altre a l'estany de Malniu. 

- 1 càmera fixa al Refugi de Malniu 

- Helicòpter 
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Tram càmera d’alçada 2: 

 

 

 

 

Plantejament de l’avituallament de Malniu: 
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Tram càmera d’alçada 3: 

 

 

Un cop deixat enrere l'estany de Malniu, comença el descens final fins a Puigcerdà. És un sector 

molt poc tècnic i per això s'utilitzaran dues bicicletes elèctriques en diferents trams per seguir 

els caps de cursa. Tot i això, també es comptarà amb el suport de l'helicòpter, ja que no hi ha 

gaires obstacles visuals per seguir-ho des de l'aire. Dividirem aquesta part de descens en dos 

trams: Malniu–Fontanera i Guils–Puigcerdà. Una bici seguirà els corredors des de la pista forestal 

que enllaça l'estany fins a l'estació d'esquí nòrdic, on comptarem amb un altre càmera fixa. De 

Fontanera fins a Guils ho deixarem en mans de l'helicòpter, ja que és un tram molt curt i amb 

més dificultats tècniques per a un ciclista. A partir de Guils és tot asfalt fins a meta, així que serà 

fàcil de seguir amb una bicicleta. Quan s'arribi a l'estany de Puigcerdà, hi haurà la resta del 

desplegament per cobrir el moment postcursa. 

 

Un cop arribi el guanyador de la cursa, es faran les entrevistes pertinents (els tres primers 

classificats, familiars que estiguin a la línia d’arribada, autoritats, etc.) A mesura que arribin 

atletes a Puigcerdà, s’aniran intercalant imatges del cap de cursa femení, per tal de seguir el 

desenllaç de la cursa. En arribar les primeres classificades es repetirà el mateix procediment 

d’entrevistes que amb la classificació masculina. La retransmissió es donarà per acabada amb 

l’arribada de les primeres classificades femenines. En aquest moment, el narrador, acompanyat 

de l’analista tècnic i del coneixedor/a del territori, farà el tancament del programa i s’acomiadarà 

de l’audiència. 
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• Del km 28 fins a meta: 

 

- Dues bicicletes elèctriques 

-Dues càmeres d’acció GoPro 

- 1 càmera fixa a Fontanera 

- 1 càmera fixa a l'arribada 

- 2 càmeres (els que estaven a Bellver) 

- 1 micròfon pel reporter (el que estava a Bellver) 

- 1 unitat mòbil central (camió) 

- 1 unitat mòbil bàsica (furgoneta) 

 

 

 

 

Plantejament de l’avituallament de Guils Fontanera: 
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Tram bici 1: 

 

 

 

Tram bici 2: 
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Plantejament de l’arribada a la Plaça de Santa Maria de Puigcerdà: 

 

 

 

 

- Els mapes de la sortida, arribada i punts 

d’avituallament han estat extrets de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya (ICC) 

- Els mapes dels trams de càmeres d’alçada i bicis s’han 

elaborat manualment amb l’aplicació Strava. 
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3.4. Instal·lació i proves 

 

Com es pot observar a la planificació de realització, el desplegament de càmeres és molt extens 

pel que fa al territori que s'ha de cobrir. El traçat de la cursa passa per punts d'alta muntanya de 

difícil accés, per tant, caldrà desplaçar-se a les diferents localitzacions amb antelació perquè no 

hi sorgeixin imprevistos les hores anteriors a la retransmissió. 

 

• Dijous previ a la cursa 

Dos dies abans de la cursa es desplaçarà l'equip fins a la Cerdanya per començar la instal·lació 

de les unitats mòbils i les càmeres fixes. El procediment es farà de forma lineal sortint de Bellver 

de Cerdanya i seguint el traçat, aprofitant que l'organització de l'Ultra Cerdanya estarà duent a 

terme el marcatge del recorregut. A Bellver s'instal·larà la furgoneta amb la unitat mòbil bàsica. 

La càmera fixa estarà damunt d'una bastida (facilitada per l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya) 

que enfocarà la línia de sortida. 

El següent punt on s'haurà d'instal·lar una càmera fixa serà Campllong. Un equip es desplaçarà a 

l'àrea recreativa amb un cotxe i realitzarà el muntatge de la càmera a la paret del petit refugi que 

hi ha a l'avituallament. El mateix procediment es durà a terme al Refugi de Malniu. Tot seguit, 

seguiran la carretera N-260 direcció Puigcerdà i es desviaran primer a l'estació d'esquí nòrdic de 

Fontanera, on repetiran el mateix procediment. Mentrestant, la major part de l'equip anirà a 

Puigcerdà on faran tot el muntatge de la Unitat Mòbil Central (Camió) i la càmera fixa de 

l'arribada, situada just davant de l'arc de meta, en una bastida cedida per l'Ajuntament de 

Puigcerdà. El realitzador i el productor acompanyaran els diferents equips per revisar tot el 

muntatge sobre el terreny. Tot l’equip dormirà a Puigcerdà durant els 3 dies que durarà l’execució 

del projecte, contant muntatge i retransmissió. 

 

• Divendres previ a la cursa 

El dia abans de la cursa serà clau perquè la retransmissió surti bé. Durant tota la jornada es faran 

diferents proves amb els operadors de càmeres i les unitats mòbils per comprovar que tot 

funciona correctament. Pel que fa al cablejat i instal·lació, els tècnics comprovaran que no hi han 

errades amb les connexions tant entre les unitats mòbils, com amb la central de Barcelona. Els 

operadors de càmera es reuniran amb el realitzador a primera hora del matí per rebre les últimes 
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instruccions i es procedirà a fer un "assaig general" dels diferents plans, transicions, 

localitzacions, etc. L'helicòpter farà el mateix recorregut seguint les indicacions del realitzador, i 

els càmeres d'alçada es desplaçaran als seus respectius trams. A la tarda, després de les proves, 

es procedirà a deixar tot el material preparat i fer les últimes correccions després d'analitzar els 

resultats.  

 

• Dissabte, dia de la cursa 

Contant que la prova donarà la sortida a les 8:00 h, l'equip es posarà en marxa a les 6 h del matí, 

ja que la majoria de feina haurà estat enllestida el dia anterior. Els càmeres d'alçada es 

desplaçaran amb antelació als seus trams, presentant-se al punt d'inici de filmació una hora 

abans del pas del primer corredor. El muntatge de la sortida estarà enllestit a les 7:00 h, quan es 

començaran a fer proves de so i imatge. A la mateixa hora, tant la Unitat mòbil central, com 

l'operador de l'helicòpter estaran ultimant detalls. 

 

3.5. Escaleta general de la retransmissió  

 

Per intentar fer el màxim de precís el projecte, s'ha elaborat una escaleta general orientativa per 

tenir una aproximació del guió que hauran de seguir els membres de l'equip. Evidentment en 

una retransmissió esportiva a l'aire lliure no ho pots tenir tot sota control i entra en joc el factor 

improvisació. Les decisions del realitzador poden canviar en cada instant depenent de l'acció que 

es desenvolupi al llarg de la cursa. A continuació trobareu una escaleta amb el tipus de càmera, 

descripció del bloc d’imatges, duració i duració total. M'agradaria recalcar que en molts dels 

blocs que s'utilitzaran i que apareixen en una durada llarga (5'-10'), en la majoria de casos 

s'aniran intercalant més sovint amb altres càmeres per donar més joc i ritme. Però com he 

comentat, això dependrà de les decisions del realitzador i aquest guió només pretén servir com 

a orientació. 
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Càmera Bloc  Duració  Temps total 

Helicòpter Aeri Bellver 1’ 00:01:00 

Fixa 1 Narradors 5’ 00:06:00 

Fixa 2 Ambient Sortida 2’ 00:08:00 

Helicòpter / Dron Aeri Bellver i voltants 1’30” 00:09:30 

Fixa 2 Entrevista corredor 1 1’ 00:10:30 

Fixa 2 Entrevista corredor 2 1’ 00:11:30 

Fixa 2 Entrevista corredor 3 1’ 00:12:30 

Helicòpter /Dron Aeri Sortida 30” 00:13:00 

Fixa 1 Narradors 1’ 00:14:00 

Fixa 2 Sortida 2” 00:16:00 

Helicòpter / Dron Seguiment corredors 20’ 00:36:00 

                     Reportatge  Kilian 6’ 00:42:00 

Helicòpter / Dron Seguiment corredors 15’ 00:57:00 

Vídeo explicació primera part recorregut 3’ 01:00:00 

Helicòpter /Dron Seguiment corredors 10’ 01:10:00 

Càmera alçada 1 Primer noi 10’ 01:20:00 

Helicòpter / Dron Seguiment corredors 10’ 01:30:00 

Fixa 3 Avituallament 

Campllong 

5’ 01:35:00 

Càmera alçada 1 Primera noia 10’ 01:45:00 

Helicòpter / Dron Paisatge carena + 

seguiment corredors 

10’ 01:55:00 

Fixa 3 Avituallament 

Campllong 

5’ 02:00:00 
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Vídeo explicació segona part recorregut 3’ 02:03:00 

Helicòpter /Dron Seguiment corredors 10’ 02:13:00 

Càmera alçada 2 Primer noi 10’ 02:23:00 

Helicòpter / Dron Paisatge carena + 

seguiment corredors 

10’ 02:33:00 

 Reportatge cultural de la Cerdanya 5’ 02:37:00 

Fixa 4 Avituallament 

Malniu 

5’ 02:42:00 

Càmera d’alçada 2 Primera noia 10’ 02:52:00 

Helicòpter/ Dron Paisatge  2’ 02:54:00 

Càmera d’alçada 3 Primer noi 5’ 02:59:00 

Fixa 4 Avituallament 

Malniu 

5’ 03:04:00 

Helicòpter / Dron Seguiment corredors 10’ 03:14:00 

Càmera d’alçada 3 Primera noia 5’ 03:19:00 

Vídeo explicació tercera part del recorregut 3’ 03:22:00 

Bici 1 Primer noi 10’ 03:32:00 

Helicòpter Seguiment corredors 5’ 03:37:00 

Fixa 5 Avituallament 

Fontanera 

3’ 3:40:00 

Bici 2 Primer noi 10’ 03:50:00 

Helicòpter Aeri Puigcerdà 3’ 03:53:00 

Bici 2 Últim km primer noi 4’ 03:57:00 

Fixa 6 Meta Puigcerdà 5’ 04:02:00 

Helicòpter / Dron Paisatge 1’ 04:03:00 
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Bici 1 Primera noia 10’ 04:13:00 

Helicòpter Seguiment corredors 5’ 04:18:00 

Fixa 5 Avituallament 

Fontanera 

3’ 04:21:00 

Bici 2 Primer noia 10’ 04:31:00 

Helicòpter Aeri Puigcerdà 3’ 04:34:00 

Bici 2 Últim km primera 

noia 

4’ 04:37:00 

Fixa 6 Meta Puigcerdà 5’ 04:42:00 

Helicòpter / Dron Aeri Puigcerdà 1’ 04:43:00 

Fixa 7 Entrevista primers 

classificats (masculí i 

femení) 

10’ 04:53:00 

Fixa 8 Comiat narradors 5’ 04:58:00 

Helicòpter / Dron Paisatge 2’ 05:00:00 

 

 

3.6. L’equip 

 

Una retransmissió en directe de les dimensions d'aquest projecte requereix un equip d’entre 20 

i 30 persones per poder-se dur a terme amb garanties. En el cas concret que es detalla en aquest 

treball, l’equip estarà format per 27 persones. A continuació detallarem les funcions que duran 

a terme els diferents membres que en formin part: 
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3.6.1. Productor 

 

Una de les figures més importants del projecte serà la del productor. Les tasques d'aquest 

membre de l'equip seran l'elaboració de calendaris per organitzar les funcions de cadascú i 

coordinar totes les activitats prèvies al dia de la cursa. També s’encarregarà de demanar els 

permisos corresponents als diferents ajuntaments per on passa la cursa. És a dir, el productor és 

l'encarregat de gestionar i coordinar tots els recursos que faran falta per tal que es puguin 

realitzar amb èxit la nostra retransmissió.  

Durant tot el procés previ, el productor és la persona que dóna les ordres a la resta de l'equip. 

És molt important que tingui una bona coordinació amb el realitzador, que és qui li prendrà el 

relleu durant l'emissió del directe. Les tasques més habituals del productor tenen a veure amb 

les localitzacions, muntatges de l'equip, allotjaments, transport, pressupostos i contacte amb 

organitzadors i entitats locals. És una figura clau per tal de posar en pràctica tot el que s'ha 

plantejat al projecte de forma inicial. 

 

3.6.2. Realitzador 

 

 Com hem comentat breument al Pla de Realització, el realitzador és la figura encarregada de 

donar les instruccions en tot allò relacionat amb el fil narratiu de la retransmissió. La seva posició 

durant el directe estarà ubicada a la unitat mòbil principal a Puigcerdà, des d'on pot observar 

totes les preses que enregistren els operadors de càmera. A partir del qual s’observa a les 

diferents pantalles, construeix el relat de tot el que està passant a la cursa, per intentar 

transmetre-ho de la millor forma possible als espectadors. És una tasca complicada i que exigeix 

molta agilitat i rapidesa a l'hora de llegir totes les accions per prendre la decisió correcta. 

Si parlem d'esports com el bàsquet o el futbol, el realitzador ha de ser imparcial entre els dos 

equips enfrontats, per esdevenir un actor neutre i garantir que els espectadors puguin aplicar un 

judici vàlid sobre qualsevol fet que tingui lloc durant l'esdeveniment. En una cursa de muntanya, 

el realitzador més que ser neutral entre els rivals – que també – ha d'intentar donar el màxim 

d'importància tant a la classificació masculina com la femenina – sempre en funció del material 

que es tingui disponible-. Les premisses seran seguir els caps de cursa d'ambdues classificacions 

al llarg del recorregut i anar-ho intercalant; però hem de tenir en compte que seguir el cap de 
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cursa masculí és molt més fàcil que el femení. En el primer cas, les imatges de l'helicòpter només 

han de buscar el primer corredor de tota la filera de participants. En el segon cas, és molt més 

complicat trobar la primera noia, ja que s'ha de buscar detalladament en mig de tots els 

participants. Aquesta tasca es pot simplificar mitjançant control de geolocalització (si 

l'organització ho facilita) o intentant pactar un tipus de vestimenta concreta per ser més visibles 

– pot comportar conflictes amb els patrocinadors dels atletes-. Per últim, cal recalcar que el 

realitzador és la persona que té l'última paraula en totes les decisions que es prenguin durant el 

directe, i és l'únic que pot ordenar algun canvi al pla de realització que s'ha elaborat prèviament. 

 

     3.6.3 Operadors de càmera 

 

Els operadors de càmera seran els encarregats de captar totes les imatges amb les quals es durà 

a terme la retransmissió. Són persones molt importants dins d'un equip de televisió, per tant, 

han de tenir grans coneixements dels dispositius que utilitzen i ser hàbils a l'hora de saber què 

és el que han d'enregistrar. En tot moment estaran connectats amb el realitzador per poder rebre 

les instruccions i comunicar qualsevol problema. 

En aquest projecte separarem els operadors de càmera en quatre grups diferents, segons el tipus 

de funció que desenvolupin durant la retransmissió: càmera aèria, càmeres d'alçada, càmeres 

de les bicicletes i càmeres fixes. 

 

3.6.3.1 Càmera aèria 

Aquesta serà la peça clau de la retransmissió. S'ha de tenir especial cura a l'hora de prendre 

qualsevol decisió que la involucri. Aquesta càmera anirà a dins de l'helicòpter i s'encarregarà de 

captar la majoria de les imatges durant el directe (seguiment del cap de cursa, panoràmiques, 

paisatge, pobles, etc.). És molt important que l'operador d'aquesta càmera tingui clares totes les 

localitzacions per tal que no hi hagi cap problema a l'hora de gravar-les quan el realitzador li 

demani. Per tant, hi haurà una feina prèvia de reconeixement de tots els punts importants del 

recorregut per tenir-los clars el dia de la cursa. 
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Pla de càmera aèria durant l'Olla de Núria. Foto: TV3 

 

             3.6.3.2 Càmeres d’alçada 

Per ordre de rellevància, seran els que seguiran la càmera de l'helicòpter a la llista. En concret 

n'hi hauran 3: un situat entre el km 11 i el 14; un altre entre el quilòmetre 19 i 22 i un tercer 

entre el km 26 i 28. La seva funció serà donar una perspectiva "des de dins" de tot el que està 

succeint a la cursa. Seguiran a peu als primers classificats tant en categoria femenina com 

masculina. Per tant, hauran de tenir una condició física -sovint són atletes d'elit- que els permeti 

portar un ritme fort corrent, alhora que enregistren les imatges. A part, hauran de tenir 

coneixements bàsics de llenguatge audiovisuals per enquadrar les imatges tal com els hi demani 

el realitzador. L'equipament que portaran serà una càmera d'acció (GoPro) amb un micròfon i un 

estabilitzador incorporat. 

 

 

Biel Ràfols, càmera d'alçada en diverses ocasions. Foto: Ruben Carbajall 
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     3.6.3.3 Càmeres de les bicicletes 

Es faran servir en l'últim tram de la cursa, aproximadament del km 28 fins al 42. El recorregut en 

aquest punt és en descens i per camins de fàcil accés sense complicacions tècniques. Per això, 

per seguir els corredors s'utilitzaran dues bicicletes elèctriques amb una càmera d'acció 

incorporada a la part davantera. Això ens permetrà comptar amb imatges de primers plans dels 

atletes que s'aniran intercalant amb les de l'helicòpter, donant molt més ritme i emoció al final 

de la cursa. De la mateixa manera que els càmeres d'alçada havien de tenir una bona forma física, 

en aquest cas els operadors hauran de ser bons tècnicament portant bicicletes de muntanya. 

Han d'intentar oferir imatges de prop, però sense condicionar en cap moment el ritme de la 

competició. 

 

 

Pla d'una corredora des d'una bicicleta a l'Sky Pirineu. Foto: TV3 

 

             3.6.3.4 Càmeres fixes 

Per últim, les càmeres fixes instal·lades al llarg del recorregut ens donaran imatges molt estables 

dels diferents punts per on passaran els participants. Aquestes no compten amb grans 

complicacions tècniques, únicament s'haurà de fer el muntatge dos dies abans per tal de poder 

fer les proves amb èxit el dia previ a la cursa. En total comptarem amb 7 càmeres fixes que 

estaran instal·lades als següents punts: Sortida de Bellver (2), Campllong (1), Malniu (1), 

Fontanera (1) i arribada de Puigcerdà (2). Una part de l'equip s'encarregarà concretament de 

supervisar el funcionament d'aquestes. 
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     3.6.4 Tècnics de so 

 

La funció principal dels tècnics de so serà posar en sintonia el pla sonor de la retransmissió. En 

altres tipus d'esport, com el futbol o el bàsquet, s'ha de jugar molt entre el so ambient 

(espectadors de les grades, les passes o el propi so de converses entre jugadors i entrenadors) i 

els comentaris dels narradors, per tal de crear un escenari uniforme. En una cursa de muntanya, 

la majoria d'imatges vindran des de l'helicòpter, per tant el so ambient queda totalment eliminat 

i es dóna prioritat als comentaris dels narradors. En el cas de les càmeres fixes, càmeres d'alçada 

i bicicletes, serà interessant que els tècnics de so donin prioritat al so ambient (petjades, 

respiració, ànims del públic, etc.) per tal de crear un ambient que transporti a l'espectador a peu 

de cursa. Per tant, tot i que en gran part de la retransmissió el pla sonor l'ocuparan 

completament les veus dels narradors, els tècnics han d'estar molt atents per aprofitar al màxim 

els moments on es pugui jugar amb el so ambient. 

 

     3.6.5 Cap tècnic de la unitat mòbil 

 

Tot el desplegament relacionat amb les connexions, equip tecnològic o instal·lacions elèctriques, 

estarà supervisat per un cap tècnic. Aquest, vetllarà perquè tot funcioni correctament tant els 

dies previs com durant el directe. Serà important que la coordinació entre ell, el realitzador i els 

operadors de càmera sigui molt bona perquè no sorgeixi cap imprevist durant la retransmissió. 

 

     3.6.6 Narradors 

 

En un projecte de televisió el factor més important recau en les imatges; la qualitat d'aquestes 

serà el que diferenciarà un bon producte d'un que no ho és. Però les narracions que acompanyen 

les imatges juguen un paper fonamental. En retransmissions esportives que tenen lloc en espais 

tancats, els comentaristes se centren a narrar el què succeeix a cada moment. Es prioritza 

explicar les accions i s'incorporen comentaris tècnics que tenen a veure amb el joc que s'està 

narrant. 
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En canvi, en esports a l'aire lliure, com pot ser el ciclisme, les retransmissions acostumen a ser 

d'una durada més llarga i, molts cops, la intensitat del directe és més baixa. En aquests casos, el 

treball periodístic és clau per mantenir l'espectador enganxat davant la pantalla, aportant molt 

més contingut. N’és un exemple l'explicació de diferents detalls tècnics que l'espectador 

probablement no coneix al tractar-se d'un esport més minoritari. Aquest serà el nostre cas, per 

tant, el vessant periodístic del projecte tindrà molta importància. 

Un dels punts clau per garantir l'èxit de la retransmissió serà l'elecció dels comentaristes que 

narraran la cursa en directe. Tenint en compte que la retransmissió tindrà una durada d'entre 4 

i 5 hores, serà molt important construir un relat periodístic. És a dir, que no només se centri a 

explicar el què està passant en l'àmbit competitiu; dins de la retransmissió hi haurà espai per la 

competició, l'esport, el medi ambient, la cultura, etc., temes que aniran teixint el fil conductor 

de l'emissió. 

Hem d'intentar tenir un equilibri entre una veu que sàpiga narrar per TV amb altres veus que 

coneguin les curses de muntanya i el territori. Per aconseguir aquest resultat, utilitzarem el 

format utilitzat per TV3 en les retransmissions de l'Olla de Núria i l’Ultra Pirineu, que consisteix 

en tres veus: un presentador, un analista tècnic i un coneixedor del territori. Dels tres càrrecs 

que s’han d’ocupar davant la càmera, a continuació es proposen diferents candidats: 

 

• Presentador: 

Serà la veu principal i la seva funció serà explicar el què succeeix a les imatges i conduir l'emissió 

del directe amb l'ajuda de l'analista tècnic i l'expert del territori. És molt important que faci una 

bona documentació prèvia de tots els aspectes que es poden tractar durant la cursa: esportius, 

culturals , de medi ambient, etc. S'ha de poder defensar en aquests temes per donar credibilitat 

alhora que s'ajuda dels comentaris de les veus expertes. També serà important que doni emoció 

i ritme a la retransmissió en moments d'acció. Alhora, ha de saber mantenir la calma en possibles 

moments d'incertesa per falta de material o informació. 

-Sònia Gelmà, periodista. Va començat fent pràctiques a Onda Rambla l’any 1999. Un any més 

tard va entrar a formar part de la plantilla de RAC1, realitzant el seguiment de l’Espanyol. Dues 

temporades després s’incorpora a “El Barça juga a Rac1” com a micròfon autònom, lloc que 

ocuparia fins al 2016. Actualment és co-presentadora del programa “Tot Costa”, de Catalunya 

Ràdio i és col·laboradora habitual del Periódico. Tot i no ser una experta en curses de muntanya, 

és una de les veus més experimentades de l’audiovisual català pel que fa a retransmissions 
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esportives. Amb una bona feina de documentació podria ocupar sense problema el lloc de 

narrador en aquest projecte. 

 

.-Marc Negre, periodista: Llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona 

(1996), compta amb una llarga carrera professional al món audiovisual: Co-presentador del 

programa Gol a Gol del canal Esport3 i redactor d'esports de TV3. Editor i presentador del 

programa Tot Gira de Catalunya Ràdio. (2007- 2014). Redactor d'esports de Catalunya Ràdio 

(2006-2007). Editor/presentador del programa Tot Gira Migdia de Catalunya Ràdio. (2005-2006). 

Redactor d'esports de Catalunya Ràdio (2004-2005). Integrant de l'equip del programa Força 

Esports. La seva experiència al món de la comunicació esportiva el van portar a ser el presentador 

de les dues primeres retransmissions de curses de muntanya realitzades per TV3 durant l'any 

2019. 

 

• Analista tècnic: 

Com hem comentat, les curses de muntanya són un esport minoritari i gran part dels espectadors 

desconeixen molts temes que es poden observar durant la cursa: tàctiques, tècnica de carrera, 

alimentació, desnivells, etc. L'analista tècnic haurà d'explicar de manera entenedora aquests 

temes, fet que ajudarà a l'espectador a llegir tot el que succeeix a la pantalla i millorarà el ritme 

de la retransmissió. Serà important que es mostri una bona concordança entre l'analista i el 

presentador, interactuant de forma natural i sense que es doni la sensació de col·laboració 

"forçada" entre els dos. 

El fet que l'analista sigui o hagi estat esportista d'elit també té grans avantatges per completar 

moments "morts" on hi hagi poca acció o falta d'imatges. Pot aportar moltes anècdotes sobre la 

seva carrera esportiva que seran de gran valor per tal de construir aquest relat periodístic del 

qual hem parlat anteriorment. A part, al tenir un bon coneixement dels corredors que 

competiran per la cursa, pot explicar el perfil de cada corredor que apareix en pantalla 

(característiques, palmarès, anècdotes, etc.). 

-Marc Pinsach i Rubirola, esportista d'elit: Durant la seva carrera professional ha competit tant 

en esquí de muntanya com en curses de muntanya obtenint grans resultats en ambdues 

disciplines. En esquí és un membre destacat de la selecció catalana i espanyola, amb les quals ha 

disputat les millors curses del món. En curses de muntanya destaquen els bons resultats que ha 

obtingut tant a escala estatal com mundial, amb diverses participacions en la Copa del Món. A 
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les xarxes socials sempre ha estat molt actiu, mostrant el seu interès i talent per la comunicació. 

Això el va portar a ser escollit com analista tècnic de les retransmissions de curses de muntanya 

que va fer TV3 durant l'any 2019. 

- Núria Picas i Abets, bombera i corredora de muntanya. Sense cap mena de dubte una de les 

atletes més representatives de les curses de muntanya a Catalunya. Compta amb un currículum 

excel·lent, guanyant curses com l'Ultra Pirineu, l'UTMB o els campionats del món. Per altra 

banda, a part de la seva experiència com a corredora, també és molt bona comunicant. Durant 

anys ha participat al programa de ‘Temps d'Aventura’, demostrant la seva naturalitat davant la 

càmera. L'any 2018 va presentar el programa ‘Aire Lliure’, estrenant-se en el món televisiu com 

a protagonista. A part, la seva popularitat i implicació en la política l'han portat a esdevenir 

diputada al Parlament de Catalunya. Per tant, creiem que tant pels seus coneixements tècnics, 

la seva experiència en el món de la comunicació i la seva rellevància en la societat catalana, pot 

ser una bona opció per ocupar el lloc d'analista tècnica de la retransmissió. 

 

• Coneixedor del territori: 

Aquesta figura ens donarà una perspectiva local tant en termes de medi ambient (cims, espais 

protegits, flora i fauna...) com de cultura (edificis emblemàtics, llegendes, gastronomia...). En els 

moments que tinguem imatges aèries dels diferents pobles, ens explicarà els fets més rellevants 

que tenen a veure amb cada municipi. En les imatges aèries panoràmiques ens ubicarà als 

diferents cims que es poden observar, així com anècdotes o llegendes relacionades amb el 

territori. De la mateixa forma que l'analista tècnic, l'expert local també ha de comptar amb bones 

eines comunicatives i tenir una voluntat participativa que ajudin a mantenir la qualitat de la 

retransmissió. 

-Manel Figuera i Abdal, escriptor, alpinista i excursionista: És una de les figures amb més 

coneixements de la vall de la Cerdanya. Al llarg dels anys ha escrit desenes de llibres i guies de 

muntanya sobre el territori ceretà i el Pirineu. A part, també ha dedicat gran part de la seva 

carrera professional a estudiar aspectes filològics de la Cerdanya, tema del qual també ha 

publicat un llibre: 'El parlar de Cerdanya' (2011). Figuera també ha estat molt lligat a les 

institucions locals, esdevenint regidor de l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya del 1999 al 2007. 

Els seus coneixements de la muntanya i de la comarca l'han portat a col·laborar en programes 

de televisió com 'Temps d'Aventura' (TV3), 'Temps de Vacances' (TV3); així com en diferents 

reportatges d'Andorra TV. 
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-Montse Lòpez Carrera, tècnica del Patronat de Turisme de la Cerdanya: Una de les persones que 

més coneixen la Cerdanya i el seu patrimoni. Llicenciada en Turisme per la CETT UB Tourism and 

Hospitality, ha treballat durant més de 10 anys al Patronat de Turisme de la Cerdanya. 

Actualment gestiona la seva oficina central ubicada a Puigcerdà i està en contacte amb les 

oficines de cada municipi de la comarca, fet que li dona una visió global del territori. A part de 

conèixer cada racó de la vall, és una bona comunicadora i està acostumada a parlar en públic. 

 

     3.6.7 Estadística i grafismes 

 

L'ús de les dades és cada cop més freqüent en les retransmissions esportives. Al llarg dels últims 

anys hem pogut observar com en diferents esports creix la tendència d'aportar dades durant el 

directe per tal de mostrar més informació a l'espectador d'una manera entenedora, visual i 

estètica. Al futbol, a part del marcador i el temps, s’han anat incorporant les alineacions o els 

noms amb dorsals als canvis, fins arribar a mostrar fins i tot la distància que ha recorregut un 

jugador durant el partit. En motociclisme hem pogut veure que durant l'última temporada se'ns 

oferien dades tan particulars com la freqüència cardíaca dels pilots durant la cursa. 

Evidentment, en un projecte com aquest no comptarem amb tanta tecnologia, però sí que 

prioritzarem l'ús de grafismes i cairons per intentar aportar informació extra a la retransmissió 

d'una forma senzilla i atractiva per a l'espectador. Els podrem separar en quatre tipus diferents: 

• Localitzacions: 

Al llarg de la cursa s'oferiran un gran nombre d'imatges on predomina el paisatge. A cada poble, 

avituallament, muntanya o edifici emblemàtic que aparegui en pantalla, apareixerà el seu nom 

(i punt quilomètric si forma part del recorregut) per tal d'ubicar l'espectador. També es 

diferenciarà el tipus de càmera que enregistra les imatges (helicòpter, càmera d'alçada o càmera 

de bicicleta). A l’inici de la retransmissió també s’oferirà una recreació virtual del recorregut de 

la cursa perquè els espectadors puguin apreciar el relleu i desnivell del circuit que realitzaran els 

atletes. 

• Noms de persones: 

En les imatges de totes les persones que apareguin com a protagonistes en pantalla s'intentarà 

afegir també el seu nom. En el cas dels corredors d'elit, serà molt interessant intentar comptar 

amb el dorsal, nom, equip i foto, per tal d'acompanyar la imatge en la qual apareixen. Això 
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comportarà una gran feina de preproducció i molta rapidesa a l'hora d'identificar els corredors 

durant el directe de la cursa. En aquest apartat també s'ha de tenir en compte els presentadors, 

entrevistats i possibles participants al llarg del directe. 

 

 

Cairons indicant noms de corredores a l'Sky Pirineu. Foto: TV3 

 

 

• Classificacions: 

A mesura que els participants vagin passant pels punts de control, serà important que 

l'organització faciliti les dades de la classificació, per tal d'elaborar una classificació en directe. 

Això facilitarà molt la feina tant als narradors, que en molts moments no tindran imatges del cap 

de cursa (és comú veure situacions de descontrol en retransmissions de ciclisme, on els 

narradors no saben qui va davant per falta d'imatges). A mesura que es tingui una actualització, 

s'oferirà a la pantalla el Top 5 de la classificació (tant masculina com femenina). 

 

 

Cairon de la retransmissió de l'Sky Pirineu. Foto: TV3 
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• Temps: 

De la mateixa manera que podem veure al futbol, a la part superior esquerra de la pantalla hi 

haurà un cairon estàtic amb el temps total de cursa. És un recurs fàcil d'obtenir i oferir. A part, 

pot ser útil pels narradors per donar ritme a la retransmissió (tractar temes com rècords, ritmes, 

etc). 

Durant el directe, la persona encarregada dels grafismes estarà pendent de les ordres del 

realitzador, que li anirà indicant a cada moment el què s'ha d'incorporar a les imatges. A part, 

pot sorgir algun imprevist (corredor o entrevistat amb el qual no es comptava, per exemple) i la 

persona al càrrec haurà d'actuar amb rapidesa per tal de generar nous continguts si li demana el 

realitzador. 

 

                     3.6.8 Mesclador 

 

Com hem comentat en apartats anteriors, el realitzador és la persona que dóna totes les ordres 

pel que fa a la construcció del fil narratiu de la retransmissió. La persona que rep aquestes ordres 

i les materialitza a la pantalla  és el mesclador, que treballa a la taula de mescles d’imatges. 

Durant un directe hi ha moments de molta tensió, i el realitzador ha d'estar pendent de moltes 

pantalles, alhora que llegeix tot el que està succeint a l'altra banda. Això pot fer que cometi algun 

error a l'hora de demanar una càmera en concret. El mesclador serà l'encarregat d'intentar evitar 

aquest error en un últim instant. La compenetració entre el realitzador i el mesclador ha de ser 

absoluta per tal d'obtenir un bon resultat a les pantalles. 

En alguns casos no es diferencien aquestes dues tasques, i és el mateix realitzador qui manipula 

l'equip de la taula de mescles. En un esdeveniment com una cursa de muntanya crec que és 

important que se separin les dues tasques. Es tracta d'una retransmissió de llarga durada (entre 

3 i 5 hores en la majoria dels casos) i és molt important que, tant el ritme com la qualitat de les 

imatges siguin d'un gran nivell per tal que l'espectador estigui pendent de la pantalla en tot 

moment. 
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            3.7 Pressupost 

 

En aquest apartat es farà una aproximació del cost total que tindria el projecte. Per intentar 

arribar a una xifra el màxim de realista possible, s’han consultat els preus de lloguer a empreses 

del sector. Per altra banda, s’han calculat els salaris tenint en compte els sous aproximats de 

treballadors del món audiovisual.  També s’han plantejat dos escenaris diferents per veure les 

diferències de pressupost que pot presentar cadascun: l’opció A és amb helicòpter i l’opció B 

amb drons. 

 

                      3.7.1 Despeses 

 

Equip tècnic 

Tenint en compte que aquest treball no està lligat a cap productora ni cadena de televisió, s’ha 

calculat el lloguer del material a l’hora d’elaborar el pressupost.  

Les empreses consultades per al lloguer de l’equip tècnic han estat les següents: 

- Avisuals Pro: càmeres, micròfons, accessoris i drons 

- Mediaplanet.com: unitats mòbils  

- Helipistas: filmació amb helicòpters 

- Esports Iris: lloguer de bicicletes elèctriques 

Depenent de l’empresa i de l’equipament que es lloga, existeixen unes condicions diferents pel 

què fa al lloguer. A part, hi haurà equipament que s’utilitzarà al llarg dels tres dies, i d’altres que 

només caldran certes hores concretes. 

• Les dues Unitats Mòbils, les càmeres fixes i els micròfons es llogaran per un període de 

3 dies sencers. Es necessitaran a partir de dijous per començar el muntatge al llarg del 

recorregut de la cursa. 

• Les càmeres d’acció, els accessoris i les bicicletes elèctriques es llogaran per un període 

de 2 dies. Aquest equipament serà necessari tan divendres a les proves com dissabte en 

la retransmissió.  
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• L’helicòpter es llogarà per hores, degut al seu elevat cost i a les condicions que posa 

l’empresa que presta els serveis. En total es requeriran dotze hores.. Sis, divendres i sis, 

dissabte. 

• En el cas de l’opció B, on s’utilitzen drons, el lloguer es durà a terme per dos dies: 

divendres i dissabte.  

 

OPCIÓ A  

 

Equip Preu 

unitari 

Unitats Cost 

Unitat Mòbil Bàsica 7.000,00€ 1 7.000,00 € 

Unitat Mòbil Gran 15.000,00 € 1 15.000,00 € 

Helicòpter +  Càmera Sony 

HDC-1500 

180,000 € 1 18.000,00 € 

Càmara Sony PXW-FX9 + 

Objetivo Sony FE PZ 28-

135mm f/4 G OSS 

250,00 € 2 500,00 € 

Càmara fixe: Sony PXW-FS5 II 220,00 € 5 1.100,00 € 

Càmara d’acció GoPro HERO5 

Black 

60,00 € 5 300,00 € 

Estabilitzador Go Pro Karma 

Grip 

40,00 € 5 200,00 € 

Peces muntatge Go Pro 4,20 € 5 21,00 € 

Micròfon corbata Sennheiser 

EW 100 ENG G3 

40,00 € 6 240,00 € 

Micròfon de mà: Sennheiser 

E845 

20,00 € 2 40,00 € 

Bici elèctrica 195,00 € 2 390,00 € 

 

TOTAL EQUIP TÈCNIC OPCIÓ A: 42.791,00 € 

 



56 
 

OPCIO B  

 

Equip Preu unitari Unitats Cost 

Unitat Mòbil Bàsica 7.000,00€ 1 7.000,00 € 

Unitat Mòbil Gran 15.000,00 € 1 15.000,00 € 

Dron 750,00 € 6 4.500,00 € 

Càmara Sony PXW-FX9 + 

Objetivo Sony FE PZ 28-

135mm f/4 G OSS 

250,00 € 2 500,00  € 

Càmara fixe: Sony PXW-FS5 II 220,00 € 5 1.100,00 € 

Càmara d’acció GoPro HERO5 

Black 

60,00 € 5 300,00  € 

Estabilitzador Go Pro Karma 

Grip 

40,00 € 5 200,00 € 

Peces muntatge Go Pro 4,20 € 5 21,00 € 

Micròfon corbata Sennheiser 

EW 100 ENG G3 

40,00 € 6 240,00 € 

Micròfon de mà: Sennheiser 

E845 

20,00 € 2 40,00 € 

Bici elèctrica 195,00 € 2 390,00 € 

 

TOTAL EQUIP TÈCNIC OPCIÓ B: 29.291,00 € 

 

Equip humà 

Pel què fa a l’equip humà, s’han calculat les remuneracions tenint en compte el còmput total 

d’hores treballades al llarg del projecte. En el cas del productor i el realitzador, que són els 

responsables de la majoria de feina prèvia, s’han calculat unes 80 hores de feina. L’operador de 
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càmera de l’helicòpter treballarà un total de 8 hores. Els operadors de càmeres fixes, el tècnic de 

so, l’encarregat de grafismes, els caps tècnics de la unitat mòbil i els encarregats de muntatge, 

24 hores entre les feines de muntatge i de gravació. Els càmeres d’alçada s’estima que es moguin 

per les 5 hores, divendres i les 9, dissabte. El mesclador únicament durà a terme les seves tasques 

durant les proves i emissió, unes 6 hores, dissabte i 6 hores, diumenge. Per últim, els encarregats 

d’estar davant la càmera només hauran d’estar pressents dissabte durant una hora de presa de 

contacte, i unes 4 hores el dissabte en la retransmissió. Ja que la feina del narrador compta amb 

més responsabilitats i més hores de feina en la preparació, tindrà una remuneració més alta.  

 

Opció A  

Càrrec Remuneració 

per la feina 

de tot el 

projecte 

Número 

de 

persones 

Cost brut 

Productor 1.000,00 € 1 1.000,00 € 

Realitzador 1.000,00 € 1 1.000,00 € 

Operador càmera 

helicòpter 

300,00 € 1 300,00 € 

Operadors càmeres fixes  300,00 € 6 1.800,00 € 

Càmeres d’alçada 200,00 € 5 1.000,00 € 

Tècnic de so 300,00 € 1 300,00 € 

Cap tècnic de la Unitat 

Mòbil 

300,00 € 2 600,00 € 

Narrador 200,00 € 1 200,00 € 

Analista 50,00 € 1 50,00 € 

Coneixedor del territori 50,00 € 1 50,00 € 

Encarregat estadística i 

grafismes 

300,00 € 1 300,00 € 

Mesclador 100,00 € 1 100,00 € 

Encarregats del muntatge 300,00 € 5 1.500,00 € 

 

TOTAL EQUIP HUMÀ OPCIÓ A : 8.200,00 € 
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Opció B  

Càrrec Remuneració per la 

feina de tot el projecte 

Número 

de 

persones 

Cost 

Productor 1.000,00 € 1 1.000,00 € 

Realitzador 1.000,00 € 1 1.000,00 € 

Pilot dron 100,00 € 5 500,00 € 

Operadors càmeres fixes  300,00 € 6 1.800,00 € 

Càmeres d’alçada 200,00 € 5 1.000,00 € 

Tècnic de so 300,00 € 1 300,00 € 

Cap tècnic de la Unitat 

Mòbil 

300,00 € 2 600,00 € 

Narrador 200,00 € 1 100,00 € 

Analista 50,00 € 1 50,00 € 

Coneixedor del territori 50,00 € 1 50,00  € 

Encarregat estadística i 

grafismes 

300,00 € 1 300,00 € 

Mesclador 100,00 € 1 100,00 € 

Encarregats del muntatge 300,00 € 5 1.500,00 € 

 

TOTAL EQUIP HUMÀ OPCIÓ B: 8.300,00 € 

 

Altres despeses 

També hem de tenir en compte l’allotjament de l’equip al llarg dels 3 dies a Puigcerdà, calculant 

el preu mig de nit d’hotel a la població (50 euros per persona aproximadament). A part, 

s’inclouen 40€ diaris en dietes per a cada treballador. 

Tot i què l’operador de càmera de l’helicòpter i els càmeres d’alçada només estan contractats per 

divendres i dissabte, se’ls ha volgut tenir en compte també dijous pel què fa a l’allotjament. És 

important que tots els membres de l’equip tinguin contacte entre ells abans de començar les 

proves perquè es creï un bon ambient de treball. 
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OPCIÓ A  

Concepte Cost individual Número de persones Cost 

Allotjament 3 dies 150,00 € 27 4.050,00 € 

Dietes 3 dies 120,00 € 27 3.240,00 € 

 

TOTAL ALTRES DESPESES OPCIÓ A: 7.290,00 € 

 

OPCIÓ B  

Concepte Cost individual Número de persones Cost 

Allotjament 3 dies 150,00 € 31 4.650,00 € 

Dietes 3 dies 120,00 € 31 3.720,00 € 

 

TOTAL ALTRES DESPESES OPCIÓ B: 8.370,00 € 

 

TAULA RESUM DE DESPESES 

 Equip tècnic Equip humà Altres despeses Total  

OPCIÓ A 42.791,00 € 8.200,00 € 7.290,00 € 58.281,00 € 

OPCIÓ B 29.291,00 € 8.300,00 € 8.370,00 € 45.961,00 € 

 

 

                          3.7.2 Ingressos  

 

Com es pot observar, una retransmissió d’aquestes característiques comporta uns costos elevats. 

Com hem comentat des d’un primer moment, aquest treball no està lligat a cap cadena ni 

productora del sector audiovisual en concret. Això significa que depenent de quina empresa 

decidís dur a terme aquest projecte, hauria d’afrontar aquests costos d’una manera o altra, 

depenent del seu pressupost.  

Per intentar ser el màxim de realista possible, aquest plantejament s’ha elaborat consultant les 

estratègies que han seguit algunes de les retransmissions que han tingut lloc anteriorment.  
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Així doncs, la proposta que es planteja és la següent: 

• Un 50% dels costos totals del projecte els assumeix l’empresa que el realitza.  

• Un 20% dels costos totals els assumeixen els patrocinadors de la cursa. 

• Un 10 % dels costos totals els assumeix l’organització de la cursa que es retransmet. 

• Un 10% dels costos totals es subvencionen des del Consell Comarcal de la Cerdanya. 

• Un 10%  dels costos totals es subvencionen des del Consell Català de l’Esport. 

 

TAULA RESUM D’INGRESSOS 

En aquesta taula es detallen els números exactes que es plantegen en l’apartat anterior: 

 Empresa que 

s’encarrega 

de la 

retransmissió 

Patrocinadors Organització 

Ultra 

Cerdanya 

Consell 

Comarcal de 

la Cerdanya 

Consell 

Català de 

l’Esport 

OPCIÓ A 29.140,00 € 11.656,00 € 5.828,00 € 5.828,00 € 5.828,00 € 

OPCIÓ B 22.980,50 € 9.192,20 € 4.596,10 € 4.596,10 € 4.596,10 € 
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4. Conclusions  

 

4.1 Comentari professional 

 

Després d'haver detallat totes les tasques de producció i realització que s'havien plantejat 

inicialment, es conclou que el projecte de retransmissió en directe per TV de la Marató Ultra 

Cerdanya es podria dur a terme seguint les pautes indicades al llarg d'aquest treball. 

Des del primer moment s'ha intentat elaborar un projecte el més complet possible, tractant tant 

el plantejament tècnic (material necessari, localitzacions, logística, personal, etc.) com el 

contingut periodístic (narració, temàtiques, reportatges, plans, escaleta, etc.). També s'ha tingut 

en compte la viabilitat econòmica del projecte, elaborant un pressupost el més precís possible, 

per tenir una aproximació del cost total de la retransmissió. 

S'han plantejat dos escenaris diferents pel que fa al desplegament tècnic i de personal per a dur 

a terme la retransmissió. En una primera opció es proposa utilitzar un helicòpter per a les 

imatges aèries. En l'opció B es canvia l'helicòpter per drons amb la intenció d'abaratir el 

pressupost. Després de comparar les dues opcions, es conclou que l'opció A ha de ser sempre 

l'objectiu principal. Tot i ser 12.000 € més cara, els avantatges que dóna l'helicòpter en qualitat 

i fiabilitat de les imatges valen la pena en un format audiovisual com és la televisió. 

El projecte requereix un nombrós equip humà i compta amb uns costos elevats. Aquest apartat 

econòmic és potser el seu punt més dèbil. Per aquest motiu s'han tingut en compte diferents 

alternatives per minimitzar costos i intentar que la retransmissió fos viable tant per una 

productora privada com per una cadena pública a escala nacional o autonòmica. Així i tot, 

aquesta retransmissió només és factible si l'empresa que hi ha al darrere hi creu al cent. En un 

projecte d'aquestes dimensions no pots "tirar-te al vuit"; s'han de tenir clars els objectius que es 

volen assolir i tenir confiança en aquest format. 

Per altra banda, després d'analitzar el context en el qual es troba el món de les curses de 

muntanya actualment, crec que és un projecte totalment viable pel que fa a espectadors. Les 

dues retransmissions realitzades l'any 2019 van superar les expectatives inicials; a part, s'espera 

una progressió lineal d'aquest esport en els pròxims anys. 

Un dels punts interessants a comentar després de fer el treball és la distància ideal per a ser 

retransmesa per televisió. Al principi del projecte comentava que les curses d'ultra distància no 
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eren viables per al format televisiu a causa de la seva llarga durada. En el cas d'aquest treball 

s'ha triat una cursa de 42 quilòmetres, fet que ha donat com a resultat una retransmissió íntegra 

de cinc hores. Aquí estaria el llindar màxim de duració per al format de televisió. Després de 

comentar-ho amb diferents experts del sector, es conclou que la distància perfecta per a ser 

retransmesa per TV és la mitja marató, és a dir, 21 quilòmetres. D'altra banda, es veu una bona 

alternativa adaptar el format a curses més llargues. Això permet viure la part més emocionant 

en directe i obrir el ventall a més curses i distàncies. 

En conclusió, aquest treball compta amb tota la informació necessària perquè una empresa del 

sector audiovisual pugui dur a terme la retransmissió en directe per TV d'una cursa de muntanya. 

Un cop analitzat el resultat final del projecte, la intenció és presentar-ho a diferents empreses, 

com per exemple Televisió de Catalunya o La Xarxa, per si estiguessin interessades a dur-lo a 

terme. Crec que la informació que aporta aquest treball pot ser de gran utilitat per a realitzar 

una retransmissió real en un futur. És un plantejament ambiciós i amb un pressupost elevat que 

fa que no estigui a l'altura de qualsevol empresa del sector. Per altra banda, aquest fet el 

converteix en un projecte innovador i amb moltes oportunitats de cara a triomfar a la televisió 

amb el producte audiovisual que té com a resultat final. 

 

4.2 Comentari personal 

 

Des del dia que vaig decidir que el meu Treball de Fi de Grau seria la creació d'un projecte de 

retransmissió en directe per TV d'una cursa de muntanya, sabia que seria un gran repte. Per una 

part tenia la il·lusió d'ajuntar les meves dues grans passions: l'esport i la comunicació. Per l'altra, 

sentia una pressió afegida pel fet que hi havia pocs precedents de projectes similars. No sabia si 

això em podia jugar una mala passada en la recerca de fonts i informació. 

La situació viscuda al llarg dels últims mesos amb la pandèmia de la Covid-19 també m'ha 

condicionat a l'hora d'elaborar aquest treball. La incertesa d'un confinament de més de dos 

mesos ha sigut un factor amb el qual s'ha hagut de conviure. Un fet tan extraordinari com una 

pandèmia mundial m'ha obligat a adoptar una sèrie de rutines de treball des de casa i amb 

ordinador al cent per cent Així i tot, crec que he sabut organitzar-me, tirar la situació endavant i 

n'estic satisfet i orgullós veient el resultat final. 

Però no tot han sigut penes, ni de bon tros. Aquest treball m'ha permès conèixer moltes persones 

del món de les retransmissions esportives i de les curses de muntanya. Guardo amb especial 
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afecte l'oportunitat que em va brindar en Xavier Casillanis, realitzador d'esports de TV3. Des del 

primer moment es va mostrar disposat a ajudar-me i em va obrir les portes dels estudis de 

Televisió de Catalunya, explicant-me tots els detalls de les dues retransmissions que van dur a 

terme el 2019. 

Per altra banda, el fet d'escollir una cursa que es duu a terme a la meva comarca crec que ha 

estat un encert. Primer perquè he trobat més facilitats de cara a contactar amb fonts i pel 

coneixement que tinc del territori, ja que és la meva zona habitual d'entrenament. M'estimo 

molt la Cerdanya i trobo que materialitzar aquest projecte en una cursa a la comarca ha estat un 

punt a favor de cara a buscar motivació extra. 

Finalitzo aquest Treball de Fi de Grau molt satisfet. No només pel resultat final, sinó també pel 

camí que m'ha portat fins aquí. Hi ha hagut moments de dubtes i nervis però també d'emoció i 

satisfacció en conèixer i aprendre de les meves passions. Un camí que de ben segur no oblidaré 

mai, però del qual he après molt i en surto reforçat de cara al meu futur professional. 

 

5. Agraïments  

En primer lloc, agrair al meu tutor, en Joan Vila, tot el suport i ajuda que m’ha donat al 

llarg d’aquests mesos tan en tutories presencials com virtuals. Els primers mesos tenia 

molts dubtes de com encarar el projecte, i en tot moment m’ha orientat i recolzat per 

tal de fer-ho el millor possible.  

Al Xavier Casillanis, que em va obrir les portes de TV3 i em va facilitar tota la informació 

que va poder sobre les retransmissions de curses per muntanya per televisió. 

A la meva família, sobretot als meus pares i al meu avi, que han hagut d’aguantar els 

moments dolents, sumats a una situació tan difícil com és un confinament total de més 

de dos mesos.  

Als meus amics i companys de classe, que s’han preocupat per mi i m’han ajudat a treure 

endavant aquest treball. 

Moltes gràcies a tots! 
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