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Entrevista a  
JOAN VILA I TRIADÚ 
Director general de COMUNICÀLIA 
 
Del dossier: 
LA PRODUCCIÓ DE LES TELEVISIONS LOCALS A CATALUNYA 

María Leach 
Setembre 2009 

“Els mínims de producció pròpia que demana el cac sovint 
són excessius” 

COMUNICÀLIA, Serveis per a la Comunicació SA, va néixer al 2003 com a eina de gestió del 
Consorci Local i Comarcal de Comunicació (CLCC), per assumir així les funcions del Consorci 
referides al suport a les televisions locals, com encarregar o comprar continguts audiovisuals; 
distribuir la programació; i assessorar les emissores públiques i privades en qüestions legals, 
tecnològiques i professionals. 

Al setembre de 2008, coincidint amb el nomenament del periodista Joan Vila i Triadú com a director 
general de COMUNICÀLIA, va començar una nova etapa per a aquesta entitat, centrada a 
dinamitzar i impulsar amb més forçael sector audiovisual de proximitat. Des de llavors, 
COMUNICÀLIA ha aconseguit destacar dins el panorama comunicacional de Catalunya gràcies a la 
seva oferta de continguts variada i de qualitat, i el seu suport constant a les televisions adherides en 
el procés de transició cap a la TDT. 

No en va, Joan Vilacompta amb una llarga trajectòria al sector audiovisual local, al qual ha estat 
vinculat professionalment des de 1995, quan era editor d’informatius a Barcelona TV. Des 
d’aleshores, ha estat director-gerent de Gavà TV, president de l'Organització d'Associacionsde 
Televisions Locals G9 i director de la revistaInsert TV.Entre els anys 2003 i 2007, va ser gerent de 
l’associació Televisions Locals de Catalunya (TLC), des d’on va impulsar la Xarxa de Televisions 
Locals (XTVL), juntament amb la Diputació de Barcelona. Abans d’assumir la direcció general de 
COMUNICÀLIA, exercia de director de projectes a l’empresa Esvanic, especialitzada en serveis de 
consultoria estratègica i comunicació corporativa. A més, és professor associat de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació de la UAB en diverses assignatures de ràdio i televisió. 

 

• COMUNICÀLIA és una empresa de serveis a les televisions locals que pertany al 
Consorci Local i Comarcal de Comunicació (CLCC). Quina és la seva relació?  
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El CLCC és una institució pública que va néixer al 1998 formada per les diputacions de Lleida, 
Tarragona i Girona, juntament amb alguns consells comarcals i alguns ajuntaments d’arreu del 
territori. Aquestes institucions van veure necessari unir-se per ajudar i donar suport als mitjans de 
comunicació locals i comarcals que en aquells moments vivien una etapa de creixement i millora. Al 
cap d’uns anys de funcionar, concretament al 2003, el CLCC va decidir crear una eina de gestió més 
àgil i eficient i es va constituir COMUNICÀLIA. El CLCC és el paraigua institucional de 
COMUNICÀLIA, que és qui assumeix les funcions del Consorci i qui duu a terme tots els serveis. 

• COMUNICÀLIA és la versió empresarial del CLCC? 

Exacte. De fet, són la mateixa cosa i el capital de COMUNICÀLIA és al 100% del CLCC. Aquest és 
l’estructura institucional i l’altra és l’eina, l’empresa de gestió. Per exemple, jo sóc director general 
tant del CLCC com de COMUNICÀLIA. I el president del CLCC, en Jaume Gilabert, també ho és de 
COMUNICÀLIA.  

• Amb quins objectius es va crear COMUNICÀLIA? 

Els objectius, definits en els seus estatuts, són els de dinamitzar i impulsar el sector audiovisual de 
proximitat, és a dir, ajudar amb tot tipus de serveis a les televisions i ràdios locals i comarcals, tant 
públiques com privades. Bàsicament el que s’ha acabat fent, per una qüestió de necessitat de les 
televisions locals, és buscar i oferir aquells continguts audiovisuals que aquestes no podien assumir 
pel seu compte. Tot i que també s’han ofert altres serveis, com donar-los suport en temes 
tecnològics o legals. Les ràdios, d’altra banda, tenen un òrgan propi associatiu, que és la Federació 
de Ràdios Locals de Catalunya, i que ja s’encarrega de la seva gestió interna i manté diversos 
serveis a les emissores associades. COMUNICÀLIA els dóna un suport de caire més logístic i 
econòmic.  

• El panorama de les televisions és més complicat de gestionar? 

El panorama associatiu de les televisions en els últims anys ha estat molt variable i molt canviant; 
per això la gestió dels serveis a les televisions la portem directament nosaltres. La finalitat primordial 
és proveir-les de continguts, com programes, càpsules, notícies, etc., que no poden produir perquè 
no són locals de la seva comarca, sinó generals de Catalunya. Evidentment, tot són continguts en 
català. També hi ha l’objectiu d’ajudar al fet que les televisions d’aquí no acabin comprant continguts 
en castellà perquè són més barats i els surti més a compte que comprar-los en català. Per tant, a la 
vegada, és una eina de normalització  

• COMUNICÀLIA, doncs, s’encarrega de la programació complementària de les 
televisions locals...  

Sí, és un complement. El que els oferim no volem que sigui la part bàsica de la seva programació 
perquè seria anar en contra de la filosofia de proximitat. Les televisions locals han de parlar d’allò 
que passa en les seves poblacions, ciutats i comarques, i això només ho poden fer elles mateixes: 
perquè es coneixen més el territori i, al cap i a la fi,estan sobre el terreny. En canvi, un programa que 
parli de continguts més generals a Catalunya, com les novetats literàries o gastronòmiques, les 
estrenes de cinema o les competicions esportives d’àmbit nacional, si en fem només un i el repartim, 
surt molt més rendible. Així, ens centrem a produir uns productes econòmicament molt ajustats que 
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les televisions els puguin fer servir per completar les seves graelles. Mai no volem que aquests 
productes substitueixin als seus. Creiem que la televisió local ha de tenir un informatiu propi i uns 
programes propis per al prime-time, i a més a més, que pugui programar els nostres.  

• Així aconsegueixen cobrir les hores d’emissió de producció pròpia que demana el 
Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)? 

El mínim d’hores de producció pròpia i originals que es demana és excessivament alt per les 
possibilitats i capacitats de les televisions locals. Sobretot abans, quan només hi havia dues sortides: 
o la televisió feia la producció ella mateixa o la comprava. Ara s’ha creat una tercera categoria, que 
és la sindicació de continguts, un híbrid en el qual s’associen moltes televisions i produeixen un 
programa en comú, que és propi i aliè a la vegada. El CAC encara ha de concretar exactament què 
s’entén per producció sindicada. No és el mateix encarregar un producte i donar-lo a la televisió 
sense que aquesta tingui cap decisió sobre el que es fa, que parlar primer amb les televisions i 
decidir entre tots què fer. El punt de separació entre una cosa i l’altra és difús. Nosaltres volem que 
tot el que COMUNICÀLIA està fent sigui considerat producció sindicada i, per tant, computi perquè 
les televisions puguin cobrir els mínims que exigeix la llei. Seria lògic. Només les televisions locals 
molt grans, com les públiques de les grans ciutats, o algunes privades que han crescut i s’han fet 
fortes, poden afrontar la quantitat de programació originalque demana el CAC.  

• Els nivells de professionalització de les televisions locals està descompensat? 

De l’any 1995 al 2005 es va fer un salt enorme. Va ser una dècada en què les televisions locals es 
van professionalitzar, es van fer tecnològicament més modernes, es van fer estudis nous... Però, per 
culpa de la crisi, ara hi ha hagut una frenada. Televisions que van arribar a tenir un nucli de personal 
que rondava els 20 treballadors, ara s’han hagut de quedar amb només 10. S’han hagut de reduir 
costos de manera dràstica perquè a les privades no entren prou ingressos per publicitat i, a les 
públiques, els ajuntaments han hagut de retallar els pressupostos destinats a comunicació. 

• Com ha afrontat COMUNICÀLIA aquesta crisi? 

Quan jo vaig arribar, ara fa un any, la crisi ja estava instal·lada i era forta. Les opcions en aquell 
moment eren dues: o afluixar nosaltres també o, pel contrari, fer un esforç suplementari. 
Evidentment, les nostres institucions també tenien problemes econòmics, a l’igual que la Generalitat, 
des d’on rebem molta ajuda a través del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació; però els 
vaig demanar un esforç suplementari que, de moment, en aquest 2009, ha donat bons resultats. 
Hem augmentat el pressupost per crear més programes i ajudar les televisions en el moment actual, 
que és quan més ho necessiten. Potser de cara al 2010 haurem d’ajustar la inversió i reorganitzar-
nos  

• Quantes televisions estan adherides a COMUNICÀLIA? 

Abans eren unes 55, però ara se n’han quedat unes 40. Això és perquè el sector s’està estabilitzant 
enmig del procés de transició a la TDT. També algunes televisions s’han fusionat amb altres o bé, 
davant de la crisi, han decidit no continuar perquè eren molt petites. Sigui com sigui, jo prefereixo 
tenir-ne menys i molt potents, que realment ens puguem ajudar mútuament, que tenir-ne moltes i poc 
productives, ja que és més insostenible.  
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• Quin és el percentatge de televisions públiques i privades?  

De les 40 que tenim ara, n’hi ha unes 30 que són privades i unes 10, públiques. És a dir, tenim un 
gran pes de les privades. En canvi, a l’altra estructura de suport existent, la Xarxa de les Televisions 
Locals (XTVL), impulsada per la Diputació de Barcelona, el gruix majoritari el tenen les públiques, 
constituït sobretot per les de l’àrea de Barcelona. De tota manera, hi ha televisions que estan 
adherides tant a COMUNICÀLIA com a la XTVL. És el cas de Televisió Girona, Lleida Televisió, TV 
de Mataró o algunes televisions del grup Canal Català.  

• Enguany, COMUNICÀLIA ha substituït el satèl·lit per un sistema de distribució de 
continguts via IP. Quins avantatges comporta aquest canvi tecnològic? 

Moltíssims. Ha estat un canvi bàsic. Ara, amb l’IP, les televisions ja no són esclaves d’un horari. 
Abans, quan nosaltres enviàvem els continguts per satèl·lit, per exemple, un programa concret a les 
quatre de la tarda, a les televisions hi havia d’haver una persona esperant per gravar-lo, o bé tenir 
una màquina programada que s’engegués just en aquell moment, amb el perill que, si et 
descuidaves, no arribaves a temps o la màquina fallava, el programa no es quedava gravat. A l’IP, 
en canvi, nosaltres deixem els programes comprimits en un servidor durant tres dies i les televisions 
poden descarregar-se els fitxers audiovisuals que volen i quan volen, descomprimint-los de nou en el 
format que necessiten. Aquest sistema integra tots els formats i sempre viatja per la xarxa en un 
format de codificació digital que és l’H264. Les televisions no s’han de preocupar de res i poden 
deixar baixant els fitxers a la nit per tenir-los llestos al matí següent.  

• La qualitat és la mateixa? 

La qualitat és millor que el satèl·lit, el senyal és més clar i més nítid. Les televisions, a més, no han 
de “trimar” (tallar per davant i per darrere) els clips; sinó que els poden emetre tal com els enviem; 
abans, amb el satèl·lit, s’havia de gravar una mica abans i una mica després per finalment eliminar 
aquestes “cues” sobrants. I a part de la versió en alta resolució, (qualitat broadcast, que és la que les 
televisions emetran), aquest sistema genera un clip en baixa resolució perquè sigui possible veure a 
l’instant què és el que s’han descarregat.  

• Permet el sistema IP emetre programes en directe com era el cas del satèl·lit? 

De moment no. L’IP no permet fer directes perquè hi ha un petit decalatge entre el moment en què 
ho envies i el moment en què es captura. S’està mirant de perfeccionar, i crec que potser en un any 
veurem bastants avenços en aquest sentit. De tota manera, a COMUNICÀLIA no hi ha desig de fer 
cadena. La nostra intenció és més d’enviar programes fets i que cada televisió els emeti com millor 
els encaixi a la seva graella.  

• Econòmicament, hi ha molta diferència? 

Sí. El satèl·lit era un sistema de distribució molt car; ja només de manteniment costava 
aproximadament 350.000 euros l’any. Els costos a partir d’ara seran menors, tot i que hem hagut de 
fer una inversió important, adaptant cada televisió a aquesta nova tecnologia. De les 40 televisions 
que tenim, a unes 30 els hem col·locat nosaltres els aparells per a IP, i les altres 10 ja el tenien. El 
grup privat Televisions Digitals Independents (TDI) havia fet una inversió prèvia per tenir aquest 
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sistema d’IP transfer, que interconnectava les seves televisions. En veure que els funcionava tan bé, 
vam decidir adaptar-lo, després d’arribar a un acord amb ells, de manera que els servidors de TDI i 
de COMUNICÀLIA ara estan comunicats entre ells i ens podem passar programes. Això no vol dir 
que entre les televisions individualment es puguin enviar coses; és un sistema que està pensat 
perquè el flux de continguts passi sempre pels dos servidors principals.  

• Com controleu quins continguts utilitza o emet cada televisió? 

Amb l’IP hem guanyat en aquest sentit. Enviant per satèl·lit no es podia saber si una televisió s’havia 
gravat un contingut. En canvi, ara, sabem quina televisió se’l baixa i quina no, a més de l’hora en què 
ho ha fet, les incidències que ha tingut... Per tant, tenim molt més control sobre els continguts. 
Setmanalment, registrem els moviments de les televisions i configurem un quadre trimestral que 
reflecteix quins programes són més utilitzats i per quines televisions. A part, els fem unes enquestes 
periòdicament per correu electrònic més detallades, per saber, per exemple, les hores i els dies que 
emeten un programa.  

• Quins són els productes de COMUNICÀLIA que més circulen? 

Hi ha un programa que l’agafen 28 televisions, que té el rècord: El cinematògraf. És un dels més 
antics de la graella i està molt consolidat. El fa Moviola, una productora de Vic, que el va començar a 
emetre per la Televisió d’Osona, després el va anar movent per altres televisions locals fins que 
COMUNICÀLIA el va contractar, fa sis temporades i, des de llavors, s’ha mantingut a moltes 
graelles. També n’hi ha d’altres molt valorats, com El book insígnia, presentat per Gaspar Hernández 
i Jordi Llavina, que està fet a la televisió d’Olot. O Kopèrnik, un programa nou de ciència i tecnologia 
que s’emet des del gener de 2009 i ja està a 27 televisions. És una aposta molt moderna i amb una 
qualitat equiparable a la dels programes del Canal 33. De fet, Televisió de Catalunya s’hi ha 
interessat i estem intentant arribar a un acord perquè emeti alguns dels nostres continguts. Tot i que 
el Kopèrnik agrada molt, també s’ha de dir que és molt costós per a nosaltres; és de les produccions 
més cares que hem fet mai, i tenim dificultats per mantenir-lo. De moment, estem demanant ajudes i 
subvencions a la Generalitat, concretament al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, que 
ja ens ha ajudat aquest 2009 i esperem que continuï fent-ho el 2010.  

• A quins continguts doneu prioritat? 

Nosaltres, els programes, els dividim en infantils, actualitat, divulgatius i esports. No som una 
empresa comercial, sinó pública, amb finançament públic, per la qual cosa no invertim el pressupost 
a fer concursos o entreteniment. COMUNICÀLIA, sobretot, fa productes que tinguin valors 
divulgatius i amb sentit de territori. Això últim és molt important: hem de reequilibrar el territori. No tot 
ha de ser produït a Barcelona, per la qual cosa intentem que la producció provingui també d’altres 
punts de Catalunya. Evitem donar una visió centralista barcelonina i apostem per una de més àmplia 
i diversa.  

• Una altra condició que abans esmentaves és que els continguts han de ser sempre en 
llengua catalana... 
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Sí, és bàsic. No admetrem mai productes en castellà ni els produirem. Nosaltres creiem que la 
programació de Catalunya ha de ser cent per cent en català i que la nostra obligació és promoure al 
màxim la televisió en aquesta llengua.  

• Com es decideix a qui encarregar la producció d’un programa? 

La nostra filosofia és copsar les necessitats de les televisions. Per fer-ho, antigament hi havia una 
Comissió de Programes en què es reunien les televisions i es parlava d’aquest tema. Ara, amb 
l’experiència dels anys, ja més o menys sabem què és el que les televisions requereixen, però 
continuem consultant contínuament als seus directors i caps de programes les demandes i prioritats 
que tenen. Un cop les sabem, decidim a qui es demana una producció. Si ho podem encarregar a 
una televisió, millor que a una productora privada. Però no sempre és possible, ja que les televisions 
van molt enfeinades amb la seva producció local i molts cops no poden dedicar-se a fer altres coses. 
Hi ha televisions que sí que treballen amb nosaltres regularment, com TV Girona fent Pizzicato, 
Lleida TV (L’aigua del teu futur), Olot TV (El book insígnia), Esplugues Televisió-Llobregat TV 
(Forma de vida), la Televisió del Ripollès (GPS, Guia de propostes per sortir) o TV Mallorca 
(Celebritats a Mallorca). Tant pot ser que produeixin el programa pel seu compte (cobrint nosaltres 
els costos) o que arribem a un acord per coproduir-lo, per exemple, amb el grup TDI.  

• Un cop produït el programa, es distribueix a les altres televisions adherides? 

Exacte. Es distribueix gratuïtament a canvi d’una quota que les televisions paguen mensualment, 
que varia segons la població de la demarcació on emeten: no és el mateix tenir una televisió local a 
Barcelona que a l’Alt Pirineu; per tant, s’adapta a les dimensions de cadascuna. Amb aquest preu 
tenen accés a tota la programació excepte al D’Kids, un programa infantil de dibuixos animats i 
contes per a nens de quatre a deu anys, produït per D’Ocon Films. És diari i té una durada de 30 
minuts. Les televisions estan molt necessitades de programes infantils, no poden comprar-los 
directament perquè són cars; així que, a part de la quota general, en paguen una altra concreta pel 
D’Kids (també escalada, segons la demarcació). En aquests moments, doncs, hi ha dos tipus de 
programació: una d’universal, formada per uns 15 programes setmanals, i un programa específic, 
que és de pagament. Això, de cara al 2010, ho volem ampliar perquè hi hagi tres o quatre programes 
més de pagament que només podrà comprar una televisió per demarcació i, per tant, en tindrà 
l’exclusivitat en la seva zona.  

• Hi haurà programes de pagament exclusius per a aquelles televisions que són 
competència? 

Un dels problemes més grans que ens trobem ara és que algunes de les televisions que tenim 
comparteixen demarcació. Per exemple, Canal Taronja Manresa i Televisió de Manresa competeixen 
pel públic del Bages, del Berguedà i del Solsonès. Nosaltres servim continguts a totes dues, però 
han de vigilar de no programar els mateixos i no confondre els espectadors. No és que puguem 
resoldre del tot aquesta situació, però sí que podem disminuir el problema si, de cada demarcació, 
una televisió té l’opció de comprar una programació exclusiva. Amb això també fidelitzem unes 14-15 
televisions, que són les que faran més ús d’aquesta opció, vinculant-se i comprometent-se més amb 
COMUNICÀLIA.  

• A part dels programes, COMUNICÀLIA també distribueix notícies. 
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Una altra de les necessitats que considerem que tenen les televisions són les notícies, no les locals 
o comarcals, sinó les d’àmbit general català que complementen els seus informatius i potser no 
poden cobrir directament. Des de l’abril de 2009, tenim un acord amb l’Agència Catalana de Notícies 
(ACN), la qual ens produeix diàriament un mínim de 10 notícies d’aquest tipus (ja editades i 
locutades), que nosaltres anem penjant al llarg del dia al servidor.  

• Vosaltres produïu algun programa directament? 

La nostra funció principal és la d’encarregar i distribuir. Excepte un programa, que sí que està produït 
per COMUNICÀLIA directament, que es diu Actualitat viva, un espai d’entrevistes, tertúlies i debats, 
presentat per la periodista Rita Marzoa, que es grava a ETV-Llobregat TV i que té 40 minuts de 
durada. De moment l’emeten 15 televisions, però volem que sigui el programa de referència 
d’actualitat pel qual puguin passar els grans líders polítics i diferents personatges del món social i 
econòmic, amb temes d’interès que tinguin en compte tot el territori, no només Barcelona.  

• Quan no encarregueu un programa a una televisió, amb quines productores treballeu? 

Amb tot tipus de productores d’arreu del territori, normalment, petites. Perquè els preus que 
nosaltres podem pagar són molt ajustats. Per exemple, per un programa de 25 minuts, paguem entre 
1.000 i 2.500 euros com a molt..., una xifra que seria impensable a TV3. El món de les televisions 
locals és molt més petit i hem de treballar amb costos reduïts. Aquí també intentem que no totes les 
produccions es quedin a Barcelona. Hi ha programes que es fan a Lleida, a Girona, a Vic, a Andorra. 
Per exemple, el programa Enderrock TV, que és juntament amb Kopèrnik una de les novetats de 
l’any 2009, és un espai setmanal sobre música catalana que es va encarregar al Grup Enderrock, 
que hi posa els continguts, mentre que la part tecnològica i d’imatge la fa Santamandra Produccions, 
una productora del Maresme que dirigeix Lluís Danés. També són moltes les productores que ens 
han vingut a veure per oferir-nos programes directament, sense haver-los encarregat, sempre dins 
d’un preu raonable.  

• Quina és la magnitud dels projectes que COMUNICÀLIA pot afrontar? 

Nosaltres tenim un pressupost molt limitat. Estem treballant amb un milió d’euros anual per a 
programes i informatius. Amb aquest pressupost hem de tirar endavant. Si busquem programes més 
cars, en podrem fer menys. Sense comptar les notícies ni el programa infantil, ara mateix estem fent 
uns 15-20 programes setmanals d’uns 25 minuts de durada. En total, oferim a les televisions unes 10 
hores d’emissió a la setmana. Crec que és un esforç suficient; tampoc no podem inflar les televisions 
amb programes de COMUNICÀLIA.  

• Quan encarregueu un programa, sabeu a quantes televisions el redistribuireu? 

Sabem quantes televisions podran agafar-lo, que són les 40 que tenim, però no quines acabaran 
incloent-lo a les seves graelles. Un cop tenim l’oferta de programació i un mes abans que comenci el 
trimestre, enviem un dossier a totes les televisions amb un resum dels programes disponibles que, 
en general, si podem, els mantenim tota la temporada sencera, de setembre a juliol.  

• Distribuïu també productes ja emesos per TV3? 
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Abans, crec que va ser el 2002 o el 2003, teníem un conveni amb TV3 per difondre continguts seus; 
però després d’uns anys no es va renovar. Fins fa uns mesos, encara distribuíem la sèrie de ficció 
Poble Nou, a partir d’aquell acord. El cas és que, quan es va signar aquest conveni, TV3 no 
necessitava omplir tants canals com ara. Amb l’arribada de la TDT, ja no els interessa continuar 
donant-nos programació perquè la necessiten per als seus canals digitals. També cal dir que, abans, 
la diferència entre les televisions locals i TVC era molt alta; per tant, els seus productes ens donaven 
visibilitat i prestigi. Avui dia ja estem més equiparats i amb TV3 tenim uns tractes més de 
col·laboració mútua que no pas de “parents pobres”. Per això el que estem negociant és un 
intercanvi de programes, però no pas que ens en cedeixin gratuïtament.  

• I pel·lícules de cinema? 

No. Si alguna de les nostres televisions ho vol fer, compra pel seu compte a una distribuïdora els 
drets de les pel·lícules, ens demana a nosaltres el doblatge al català, nosaltres el demanem a TV3, 
que ens el cedeix gratuïtament, i li passem a la televisió perquè la pugui emetre en català. Però res 
més.  

• Us plantegeu fer sèries de ficció? 

Com ja he dit, n’havíem tingut algunes de TV3, com Poble Nou; però en aquests moments no en 
tenim cap. No descartem produir-ne en el futur, tot i que haurà de ser molt senzilla. Les ficcions són 
molt cares i les ofertes que ens han fet fins al moment estan fora de l’abast del nostre pressupost. 
Les produccions de ficció, de tota manera, tendeixen a abaratir-se, cosa que ens afavoreix. D’altra 
banda, de cara al 2010, estem buscant patrocinis privats complementaris per ajudar a finançar els 
nous projectes. De fet, ja hi ha un programa, que es diu Alquímia, que ens ve tot patrocinat i 
l’experiència és molt positiva.  

• Amb l’impuls del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura comenceu a saber les 
audiències dels mitjans de comunicació als territoris de parla catalana. Us heu 
plantejat entrar en el tema publicitari? 

Les dades del Baròmetre són encara molt incipients i s’han d’agafar amb molta reserva. A mesura 
que vagi avançant serà més fiable perquè necessita llarga durada per consolidar els resultats. El que 
sí que fem és oferir publicitat a tot el grup de televisions. Si nosaltres parlem amb alguna central de 
mitjans o amb alguns anunciants que estan interessats a anunciar-se a les televisions, els oferim el 
paquet i després distribuïm els diners entre les emissores segons la seva categoria (espectadors 
potencials per demarcació). Això ha funcionat molt bé per a les campanyes institucionals de la 
Generalitat i també hem fet alguna campanya comercial, per exemple, a les televisions de les 
comarques gironines. Però, malauradament, no és massa freqüent perquè les grans centrals de 
mitjans encara no troben prou rendible anunciar-se a l’àmbit local.  

• En quin sentit ha reforçat i en quin ha debilitat a les televisions locals la implantació 
de la TDT?  

Fins ara, la majoria de les televisions locals sempre eren aquelles que no es veien gaire bé o que 
costaven de sintonitzar. La TDT les ha col·locat en igualtat de condicions que la resta de televisions 
generalistes, autonòmiques, estatals i privades. Això és molt positiu perquè dóna al públic la 
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possibilitat de considerar les emissions locals o comarcals tan importants com les altres. Però, a la 
vegada, la TDT també ha tingut efectes negatius. En reorganitzar el mapa, ha fet que algunes 
televisions consolidades desapareguessin, quedant fora del repartiment de llicències, i en canvi 
nasquessin d’altres que no existien i que ara tenen problemes per mantenir-se. Per tant, ha creat un 
trasbals, deixant avui dia un panorama molt incert, sobretot perquè s’hi ha afegit la crisi econòmica. 
El CAC ja s’està replantejant redefinir el mapa a la llarga. Hi ha comarques massa petites per a la 
quantitat de televisions que s’han posat, com és el cas d’Osona, de només 100.000 habitants, on hi 
ha tres televisions privades competint per la mateixa publicitat. En els pròxims dos anys, veurem 
quines emissores aguanten i quines no.  

• Quins són els reptes de futur de COMUNICÀLIA? 

Hem de millorar i de consolidar la fórmula d’ajudar les televisions amb continguts. Hem de fer aquest 
pas de crear una programació d’exclusivitat i de pagament i una programació més genèrica per a 
tothom. I aconseguir que les 40 televisions que tenim ara realment trobin útil el fet d’estar adherides 
a COMUNICÀLIA. Volem que els nostres programes siguin importants, ajudant a obtenir audiència i 
prestigi a les televisions. D’altra banda, hem d’obrir el nostre àmbit cap als mitjans digitals, per 
Internet, que és la via per la qual, en un futur no gaire llunyà, arribaran els continguts als 
espectadors. Ja ho hem començat a fer amb un conveni amb l’Associació Catalana de Premsa 
Gratuïta, que té una cinquantena de mitjans digitals associats, pel qual ens intercanviem continguts 
audiovisuals més curts (clips de 5-6 minuts) que els que fem servir per a les teles. 

  

 

 


