
Informes 2016 

 
 

1 

 

Televisió Social 
 

CONCEPTUALITZACIÓ, MERCAT ESPANYOL I ANGLOSAXÓ I 

ESTUDI APLICAT AL SISTEMA TELEVISIU CATALÀ (PART 2) 

 

 

PABLO GÓMEZ-DOMÍNGEZ / MARÇ 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Informes 2016 

 
 

2 

 

Contingut 
Presentació ........................................................................................................................................... 3 

Estudi aplicat a les televisions catalanes .............................................................................................. 4 

Període .......................................................................................................................................... 6 

Co pus d’a àlisi ............................................................................................................................. 6 

El model de televisió social al mercat televisiu català .......................................................................... 9 

Integració en el model de televisió social ....................................................................................... 10 

Xarxes socials .............................................................................................................................. 10 

Espai web .................................................................................................................................... 15 

Aplicacions mòbil ........................................................................................................................ 19 

Í de  d’I tegració en la Televisió Social (ITTS) ................................................................................... 25 

Annex .................................................................................................................................................. 29 

Mat ius d’a àlisi e , il i de a es so ials ............................................................................. 29 

Dades  de les xarxes socials per televisió ........................................................................................ 32 

Adreça web de les televisions ......................................................................................................... 45 

Índex de integració en la televisió social per televisió .................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Informes 2016 

 
 

3 

 

Segona part: Televisió social a Catalunya 
 

Presentació 
 

La televisió social, més coneguda pel seu nom anglès Social TV, és un pas més en 

l’e olu i  de la tele isi  illo ada enhanced television) i la televisió interactiva en un 

es e a i de ous itja s. El so gi e t d’a uest ou pa adig a dels itja s de 
o u i a i  o t  data defi ida pe  si llo , els Estats U its d’A rica. És en el mercat 

mediàtic anglosaxó, que sol marcar les tendències a la resta de mercats occidentals, on 

es va començar a hibridar la televisió en noves plataformes.  

Avui aquest és un tema força tractat al món acadèmic i a la premsa especialitzada, 

pe  s e essa i o ti ua  l’a àlisi, e plo a  e  la p o i itat i apo ta  defi i io s. 
A  a uests o je tius, l’OPA p oposa a uest i fo e ue es di idei  e  dues pa ts. E  
la p i e a s’apo ta la o eptualitza i  de la tele isi  so ial i els seus o po e ts, 

amb exemples de la seva extensió al mercat espanyol, català, dels Estats Units i 

ità i . E  la sego a pa t, es p ese ta el esultat d’u a e e a apli ada a la tele isi  a 
Catalunya, amb els casos de Televisió de Catalunya (TV3), 8TV i les televisions locals. 

L’o je tiu d’a uest estudi s a alua  la p odu i  de les o po a io s e  tele isi  
social: espais web, xarxes socials i aplicacions mòbil. La comparativa entre les 

televisions locals, TV3 i 8TV, tot i ser conscients de les seves diferències de públic 

objectiu, pressupost o contingut, ens permet mostrar el contrast entre aquests dos 

nivells territorials. 

L’a alua i  de la tele isi  a Catalu a e e s el odel de tele isi  so ial e s ha 
pe s a i a  a o lusio s sig ifi ati es. “e’  pode  desta ar tres, que emmarquen 

l’estat a tual de l’a ti itat de tele isi  so ial dels ope ado s tele isius de Catalu a, 
almenys pel que fa als seus espais corporatius1: 

1. De forma general, les televisions es troben presents a les xarxes socials a través 

de perfils o po atius, pe  l’ús itjà dels o ptes s’ap opa, e  olts dels 
casos, a 0. 

                                                             
1
 A uest p i e  estudi so e la tele isi  so ial dels p estado s tele isius atala s s’ha e t at 

exclusivament en les pàgines i serveis corporatius generals de cadascú. Per tant, en els valors resultants 
o s’ha i o po at les dades de l’a ti itat so ial edia  dels p og a es de les tele isio s. A uesta 

a àlisi se à o je te de poste io s estudis, ja ue si s’i teg a a la o e tu a so ial dels p og a es a  la 
cobertura social general, els resultats del balanç comparatiu haurien quedat distorsionats pel volum de 
programació de cada operador de televisió. 



Informes 2016 

 
 

4 

2. Els espais e s te e  la fu io alitat la a d’ofe i  o ti guts a la a ta i 
difí il e t l’usua i t o a ei es pe  pa ti ipa , o u i a -se amb altres o 

sincronitzar el contingut amb les xarxes socials. 

3. Les aplicacions mòbil estan lluny de convertir-se en espais second-screen i ara 

són, o bé una extensió de les pàgines web com a contenidors de vídeos, o bé un 

po tal ú i a e t i fo atiu o  l’usua i o t  ap op i  pe  pa ti ipa . 
4. Tenint en compte els resultats presentats, podem afirmar que, pel que fa a 

plataformes corporatives, la televisió a Catalunya es troba majoritàriament 

e a a e  u  odel t adi io al de adiodifusi , ue des iu l’espe tado  o  a 
consumidor passiu en comptes d’u  usua i a tiu ue pa ti ipa e  els espais 
digitals ue t  a l’a ast. E  esu , al fo e ta  la e o a i  dels espais e  i 

il, i e ti  e  la i te a i  e  a es so ials i e te d e l’espe tado  o  a 
un subjecte participatiu no només en els espais dels programes. 

L’estudi i lou la p oposta d’u  Í de  d’I teg a i  e  la Tele isi  “o ial IIT“  ue 
agrupa els resultats obtinguts en xarxes socials, web i mòbil. Aquest índex informa, a 

trets generals, que les televisions fan un esforç per crear i mantenir comptes a les 

xarxes socials però obvien desenvolupar espais veritablement interactius, adaptats a 

l’e osiste a ediàti  o te po a i, ue ap ofiti el pote ial dels e to s e  i il.  

E  defi iti a, la sego a pa t d’a uest i fo e ofe ei  dades de la a a d’i teg a i  
de les televisions catalanes en el model de televisió social, des de la perspectiva dels 

espais corporatius, no dels programes individualitzats.  

L’estudi ha estat ealitzat entre novembre de 2015 i febrer de 2016, i les dades del 

treball de camp de Catalunya corresponen als períodes següents, per a cada àmbit:  

 L’a àlisi de a es so ials es a du  a te e e t e els dies  i  de ge e  de 
2016. 

 L’a àlisi de les pàgi es web es va dur a terme entre els dies 25 i 30 de gener de 

2016. 

 L’a àlisi d’apli a io s il es a du  a te e e t e els dies  de ge e  i  de 
febrer de 2016. 

Estudi aplicat a les televisions catalanes 

Aquest estudi es proposa, com a objectiu general, avaluar la integració de Televisió de 

Catalunya, 8TV i les televisions locals al model de televisió social en les seves tres 

dimensions:  

 Xarxes socials 

 Espai web  
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 Espai mòbil  

Apli ue  u a etodologia i ta a  l’a àlisi de o ti gut o  a p i ipal ei a. 
Aquest anàlisi de contingut utilitza una graella de variables i categories pròpies i 

adaptades d’alt es estudis o  a a els de Cesar i Geerts (2011)
2
 i Freixa, Ribas i Codina 

(2015)
3. L’a àlisi de o ti gut e s pe et a o da  de fo a siste àti a u  e a e  

mai aplicat sobre la situació de la televisió al nostre país. En resum, aquesta avaluació 

és un estudi de cas múltiple que se centra en els dos nivells de comunicació pública a 

Catalunya, el nacional i el regional o local, per estudiar: 

 La p es ia i l’ús de les a es so ials dels pe fils o po atius de les tele isio s  
 Les possibilitats de participació de les webs corporatives de cada mitjà   

 La p es ia i les ei es de pa ti ipa i  dispo i les a l’e to  il de les 
televisions mitjançant aplicació en sistemes Android i iOS 

“’ha  dese olupat t es at ius d’a àlisi espe ífi ues pe  a adas u a de les 
dimensions esmentades Sobre la matriu que analitza les plataformes web i les 

aplicacions mòbil, cal aclarir les variables de selecció de contingut, de comunicació 

di e ta, o u itat i de segui e t i a tualitza i  adaptades de l’estudi de Cesa  i 
Geerts (2011): 

 “ele i  de o ti gut i difusi  o pa tida: ei es ue pe ete  l’e ia e t 
d’i fo a i  a t a s d’e llaços si ples o itja ça t aplicacions per suggerir o 

convidar algú a escoltar, veure o llegir el contingut recomanat. 

 Comunicació directa: eines de connexió per so, vídeo o de forma escrita (xats) 

per comentar els continguts en temps real. 

 Comunitat: eines per a la creació de comunitats a l’e to  d’u  a al o u  
programa específic. 

 “egui e t i a tualitza i : ei es de isualitza i  e  te ps eal d’all  ue s es 
o su ei  i de si o itza i  del o ti gut ue eu l’usua i a  els seus 

comptes en xarxes socials. 

Les matrius completes a  les di e sio s i a ia les d’a àlisi es pode  o sulta  a 
l’a e  d’a uest i fo e. 

                                                             
2
 Cesar, P., Geerts, D. (2011). Understanding Social TV: a survey. Proceedings of the Networked and 

Electronic Media Submmit, 94-99. 
3
 Freixa, J., Ribas, I y Codina, LL. (2015). Comparative analysis of mobile web applications for the main in-

ternational news agencies: state of the art and preliminary results. En Meso, K., Agirreazkuenaga, I. y 
Larrondo, A. (Eds.), Active Audiences And Journalism. Analysis Of The Quality And Regulation Of The User 

Generated Contents. País Vasco: Universidad del País Vasco. 
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Període 
El t e all a  l’e to  digital fa ue els pe íodes d’a àlisi sigui  fo a e tals. Va ia les 
o  el o e d’usua is, les pu li a io s, l’ús itjà de les a es socials o les 

alo a io s de les apli a io s il pode  a ia  desp s de la pu li a i  d’a uest 
informe. Per tant, és necessari explicitar quan vam analitzar cadascun dels espais: 

 L’a àlisi de a es so ials es a du  a te e e t e els dies  i  de gener de 

2016. 

 L’a àlisi de les pàgi es e  es a du  a te e e t e els dies  i  de ge e  de 
2016. 

 L’a àlisi d’apli a io s il es a du  a te e e t e els dies  de ge e  i  de 
febrer de 2016. 

Co pus d’a àlisi 
La mostra de televisions locals es va seleccionar de tres fonts. En primer lloc, la Xarxa 

de Televisions Locals a partir del seu directori web de la XTVCAT. Aquest directori 

ofereix un mapa interactiu amb les localitats que disposen de ràdio, televisió i sistemes 

mixtos amb els dos mitjans integrats. Però aquest mapa no està actualitzat i conté 

televisions que actualment no emeten, o li manquen televisions que estan presents al 

web. Per això, la segona font és el dire to i de l’apli a i  il de la Xa a, o  hi ha u  
llistat de les televisions presents. Aquest llistat tampoc està actualitzat, però creuant 

dades entre web i aplicació mòbil es va poder elaborar la primera mostra. Com a 

tercera font, per completar el corpus, vam comptar amb l’últi  i fo e BIAC del 

Co sell de l’Audio isual de Catalu a pe , tot eua t dades a  la Xa a, a a a  
d’ela o a  el o pus defi itiu de l’a àlisi.  

Així, podem dir que aquest informe aporta a priori un primer llistat actualitzat de les 

televisions locals amb emissió per internet i TDT que no es pot trobar a les fonts 

itades, al e s a  dades a tuals. El apa fi al ue utilitze  o  a o pus d’a àlisi 

es pot observar en la següent imatge que, a més, conté un enllaç cap al nostre mapa 

en obert creat en plataforma Google Maps : 

http://mapa.laxarxa.com/
https://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/altres/BIAC_num_3_cat.pdf
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Aquesta imatge mostra un total de 53 televisions analitzades en els nivells especificats. 

Les televisions són, en funció de la seu i la seva titularitat, les que es recullen a la taula 

1: 

 

Taula . Rela i  de les tele isio s pú li ues i p i ades o je te d’estudi 

Seu Televisió Sigles 

 

Titularitat 

Sant Joan Despí Televisió de Catalunya  

 

TV3 Pública 

 

Esplugues de Llobregat 8 Televisió 8TV Privada 

Ascó Vídeo Ascó Televisió VAT Pública 

Badalona Televisió de Badalona Teleb Pública 

Balaguer Balaguer Televisió - Privada 

Banyoles  Banyoles Televisió - Privada 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=z6lsia4Zx5VI.kUOS1hJ8LHlM
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Barcelona 25TV - Privada 

Barcelona Barcelona Televisió BTV Pública 

Berguedà Televisió del 
Berguedà 

- Privada 

Cardedeu Radiotelevisió de 
Cardedeu1 

RTVCardedeu Pública 

Castell – Platja d’A o Televisió Costa Brava TVCostaBrava Privada 

L’es ala Canal 10 Empordà - Pública 

Esplugues de Llobregat Esplugues Televisió ETV Privada 

Gavà  Gavà Televisió - Privada 

Girona Televisió de Girona - Privada 

Granollers Televisió del Vallés 
Oriental 

VOTV Pública 

Hospitalet de Llobregat Radiotelevisió de 
l’Hospitalet de 
Llobregat 

RTV 
L’Hospitalet 

Pública 

Igualada Canal Taronja Anoia - Privada 

Lleida Lleida Televisió /2 

canals 
LleidaTV Privada 

Manresa Canal Taronja Central - Privada 

Mataró  Mataró 1 Televisió M1TV Pública 

Molins de Rei Molins de Rei 
Televisió 

Molins TV Privada 

Mollerussa Mollerussa Televisió - Privada 

Mollet del Vallès Vallès Visió - Pública 

Olot Olot Televisió - Privada 

La Palma de Cervelló La Palma Televisió La Palma TV Pública 

Reus Canal Reus Televisió Canal Reus TV Privada 

Ripoll Televisió del Ripollès TVR Privada 

Roses Empordà Televisió EmpordàTV Privada 

Sant Andreu de la Barca Sant Andreu Televisió Sant Andreu 
TV 

Privada 

Sant Cugat del Vallès Cugat Televisió CugatTV Pública 

Sant Cugat del Vallès Sant Cugat Televisió – 
Vallès 1 Televisió 

Vallés1TV Privada 
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Sant Esteve de 
Sesrovires  

Televisió 10 TV10 Pública 

Sant Joan Despí Despí Televisió DespíTV Pública 

La Selva del Camp Canal Camp Televisió - Pública 

La “eu d’U gell Pirineus Televisió PirineusTV Privada 

Camp de Tarragona TAC 12 Televisió TAC12 Pública 

Tàrrega  Tàrrega Televisió TàrregaTV Privada 

Terrassa Canal Terrassa Vallès - Pública 

Tortosa Ca al Te es de l’E e - Privada 

Va dell s i l’Hospitalet 
de l’I fa t 

Televisió de Vandellòs - Pública 

El Vendrell Ràdiotelevisió El 
Vendrell 

RTV El Vendrell Privada 

Vic El 9 Televisió El 9TV Privada 

Vielha i Mijaran Aran Televisió AranTV Pública 

Vilafranca del Penedès Penedès Televisió PenedèsTV Pública 

Vilanova i la Geltrú Canal Blau Televisió Canal Blau TV Pública 

- Tot televisió2 Tot TV Privada 

Tortosa Canal 21 Televisió2 - Privada 

- Mola televisió /3 

canals
2 

Mola TV Privada 

- El Punt Avui Televisió 
/ 7 canals

2 
Punt Avui TV Privada 

Penedès  3 de vuit Televisió 3d8TV Privada 

Prat de Llobregat El Prat Televisió El Prat TV Pública 

Sitges Maricel Televisió Maricel TV Pública 

(1) La RTVCardedeu és considerada una televisió comunitària tot i que per la seva dimensió i àmbit 

d’a tua i  l’he  i l s o  a tele isi  lo al 
(2) Televisions no adscrites a la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya 

 

Font: televisions adherides a la XAL i privades no adherides a la XAL. Elaboració pròpia 

El model de televisió social al mercat televisiu català 

Els a is e  l’e osiste a ediàti  ha  pe s dese olupa  ous siste es de 
distribució i emissió dels continguts, i això ha impulsat la creació de televisions amb 
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emissió per streaming o que, simplement, han emmagatzemat els continguts en nous 

serveis a la carta.  

Així, com ja vam avançar a la publicació de resultats previs en el po tal de l’OPA, 

ofe i  u  g àfi  o plet so e el supo t d’e issi  de adas u a de les tele isio s 
analitzades. A trets generals, la majoria de televisions (24) ofereixen emissió per TDT, 

streaming i contingut a la carta. També hi ha un nombre important de canals (14) que 

o s ofe ei e  TDT i o ti guts a la a ta, dei a t de a da l’e issi  streaming. 

No s u a i o ia  e ete  e  TDT i te e  se ei d’e issi  e  lí ia pe  o 
continguts a la carta. 

  Gràfic 1. Distribució de les televisions per suport d'emissió 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Integració en el model de televisió social 
Els esultats ue p ese te  a o ti ua i  espe te  l’est u tu a e  les t es à ees 
espe ifi ades al p i ipi d’a uest apa tat: a es so ials, espai e  i apli a io s il. 
O ti d e  u a isi  la a so e la p es ia dels itja s a ada espai, l’ús ue en fan, 

les ei es d’i te a i  ue pose  a l’a ast de l’audi ia i la valoració que aquesta fa 

dels espais. Per acabar, mostrarem quina és la situació de cada televisió envers la 

integració al model de televisió social mitjançant un índex propi. 

Xarxes socials 
La presència a les xarxes socials és un indicador fiable de la integració de les televisions 

catalanes en el nou ecosistema mediàtic. Per aquesta anàlisi hem examinat els 

2

2

5

6

14

24

0 5 10 15 20 25 30

TDT

TDT i streaming

A la carta

A la carta i streaming

TDT i a la carta

TDT, a la carta i streaming

Nombre de televisions per suport d'emissió

http://opa.upf.edu/blog/mapa-de-la-televisio-catalunya
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comptes corporatius de cada corporació a Facebook, Twitter, Youtube i Instagram. 

L’ele i  d’a uestes a es espo  a u  ite i de o e d’usua is Fa e ook i 
Twitter), antiguitat i component audiovisual (Youtube) i novetat (Instagram).  

Els resultats que presentem en el gràfic següent mostren com les televisions segueixen 

els criteris citats per crear perfils a les diferents xarxes socials. Així, el massiu públic 

objectiu de Facebook i Twitter fa que siguin les preferides pels mitjans, amb un 88,9% 

de presència en ambdues xarxes. Aquest criteri es respecta a Youtube, on hem 

localitzat un 70,4% de televisions amb perfil en aquesta xarxa. Per últim, la novetat 

d’I stag a  fa ue a uesta sigui, a  u  , %, la a a a  e s pe fils e  el 
conjunt de les televisions.  

Gràfic 2. Presència de les televisions a Facebook, Twitter, Youtube i Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

D’alt a a da, la ea i  dels pe fils seguei  u a dist i u i  i egula  e t e les 
televisions. Segons les dades que apareixen en els següents gràfics, podem dir que la 

majoria dels perfils per a cadascuna de les xarxes es va crear en paral·lel a la creació de 

les pròpies xarxes socials, o bé en moments en què aquestes ja eren prou conegudes i 

utilitzades. A uest últi  a se  el as d’I stag a , o  el % dels pe fils a alitzats es 
van crear a l’a  . La esta espo e  a l’alt a situa i , el g ui  dels o ptes a 
Facebook i Twitter de les televisions es concentra entre 2010 – 2012, mentre que els 

de Youtube es concentren entre 2006 i 20011, a  s d’u  5% del total de perfils 

creats en aquest període. 

88.9 

88.9 

70.4 

31.5 

Presència de les televisions a les xarxes socials 
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He  d’a la i  ue en alguns casos minoritaris la data de creació dels perfils correspon 

a la data de creació de les televisions.  

 

Gràfic 3. Distribució de les televisions en funció dels anys de creació dels seus perfils corporatius a 

Facebook, Twitter, Instagram i Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

El o e d’usua is, seguido s o su s ipto s de ada a a so ial i fo a de 
l’e te si  del pú li  de la tele isi , així com del suport social  al seus perfils. Tot i que 

el fa to  de og àfi  s fo a e tal pe  o pa a  els pú li s o je tius i l’a ast de ada 
mitjà, les dades obtingudes mostren que no podem establir una relació significativa 

entre aquest factor i el no e d’usua is. G a s po la io s p ese te  u  o e 
í i  d’adhesi  a les a es i petites à ees, e  o pa a i , a o seguei e  u  

important suport. Els resultats, que es poden consultar en els següents gràfics, poden 

considerar-se d’es assos. Cal di  ue, lògicament, Televisió de Catalunya obté les 

millors dades del conjunt en tots el casos.  

En línies generals, les televisions que acumulen entre 1000 i 1500 ’ag ada  als 

comptes de Facebook tenen el major percentatge, amb un 25% del total. Els perfils de 

Twitter presenten una tendència similar amb el major percentatge de perfils, el 18%, 
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entre els 0 i els 500 followers. Instagram agrupa el 46% dels perfils amb entre 0 i 300 

seguidors, però cal recordar que és la xarxa amb menys televisions presents. Per últim, 

els perfils de Youtube tenen el pitjor nombre de subscriptors del conjunt de xarxes 

socials amb un 38% dels comptes amb només entre 0 i 50 usuaris en les llistes de 

vídeo.  

Gràfic 4. Agrupació dels perfils corporatius de Facebook, Twitter, Intagram i Yoube en funció del nombre 
d’usua is 

 

Font: Elaboració pròpia 

L’últi  i di ado  e s i fo a de l’ús itjà ue e  fa ada tele isi  dels seus pe fils a 
Twitter, Instagram i Youtube. Calculem aquesta xifra dividint el nombre total de 

publicacions, fotografies o vídeos pujats entre el total de dies des que es va crear el 

perfil.  

Les dades, que presentem a continuació, mostren certes tendències que cal 

mencionar. Els perfils de Facebook que publiquen tan sols entre 0 i 2 publicacions de 
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mitjana diària arriben al 62% de la mostra. Les televisions que publiquen fins a 2 tuits 

diaris són el 23% del total, amb tan sols un 9% que publiquen fins a 20 o més de 20 

tuits al dia. Aquí la naturalesa informativa de molts del comptes, lligats a un contingut 

predomi a t e t d’a tualitat de les tele isio s lo als, juga un paper fonamental. 

D’alt a a da,  I stag a  i Youtu e p ese te  u s esultats ue remeten a un ús 

ocasional. En els dos casos, el major percentatge de televisions presenta un interval de 

publicacions d’e t e  i , . A Youtu e el pe e tatge de les ade es ue puge  s 
de 1 vídeo representa només el 20%, davant de les que no arriben a 1, que són més del 

40%.  

G àfi  . Dist i u i  de les tele isio s e  fu i  de l’ús itjà dia i pu li a io s  dels perfils corporatius 

de Facebook, Twitter, Instagram i Youtube 

 

Font: Elaboració pròpia 

Els esultats d’I stag a  es pode  e pli a  pe  la e e t apa i i  i pe et a i  

d’a uesta a a so ial al mercat espanyol. Això podria haver fet que les televisions 

encara no hagin descobert les seves utilitats i, per tant, no hagin posat en marxa 

estratègies per treure p ofit d’a uesta a a isual. El cas de Youtube, el baix ús 

se la espo d e s a u a situa i  d’a a do a e t. Els o ptes es an crear quan 

aquesta xarxa estava en el seu període àlgid i, amb el pas del temps, les televisions van 

ap ofita  l’e ig a i  assi a ap a Fa e ook i T itte  pe  dei a  de a te i  els 
o ptes. És u a hip tesi fà il e t o t asta le a  l’o se a i  de les publicacions 
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de cada perfil: en analitzar-les, es comprova que la majoria es concentren en el 

període que hem mostrat en els gràfics anteriors, i que es desplomen amb el pas del 

temps.  

Com a conclusió, cal dir que els comptes corporatius utilitzen escassament les xarxes, 

tot i l’e te si  de la se a p es ia. Cal a plia  a uesta i estiga i  a  u  a àlisi 
qualitativa de les dades per observar quina és la funció dels missatges, escassos, 

publicats per les televisions als seus perfils. Tot i això, estudis recents avalen que tant 

ua titati a e t o  ualitati a l’ús ue e  fa  les tele isio s se e t a e  ea  u  
a  efe e ial, o  a fo t d’i fo a i  i o d’i te a i . P e isa e t a uesta 

última característica és la que hauria de predominar en la dimensió més social  del 

fenomen que ens ocupa.   

Els resultats complets per a cada televisió a cada xarxa social es troben disponibles en 

format gràfic i taules  a l’a e  d’a uest do u e t.  

Espai web 
La pàgina web va ser el primer espai als nous mitjans que van aprofitar les televisions 

pe  ea  u  llo  pe so alitzat. A tual e t s el pu t de efe ia de l’usua i ue ol 
consultar els detalls de la cadena, els continguts, la programació i, si és possible, 

pa ti ipa . La pa ti ipa i , e  el odel de tele isi  so ial, ha d’esta  ga a tida 
mitjançant diferents vies. En aquest estudi hem definit les quatre principals 

(comunicació, difusió, sincronització i creació de comunitat), però també en podem 

troba  alt es ela io ades a  l’e t ete i e t, jo s, enquestes, amb l’à it 
informatiu, o fins i tot amb el o po atiu, o  la defe sa de l’audi ia. A uest apa tat 
se centra en els resultats relacionats amb les possibilitats de participació que cada 

televisi  posa a l’a ast de l’audi ia, a pa ti  d’a uestes uat e di e sio s. També 

oferim informació sobre altres aspectes com ara la presència a internet, els elements 

predominants al web o els models de disseny.  

En primer lloc, totes les televisions analitzades tenen el seu propi espai web a excepció 

de dues: La Palma Televisió i 3 de vuit Televisió no presenten aquest espai. En el 

p i e  as, els o ti guts s’allotge  e  u a pàgi a de Youtu e o  u a tele isi  a la 
carta, i en el segon cas només podem trobar web del grup editorial (El 3 de vuit), però 

no de la televisió. Per tant, aquestes dues queden excloses de la mostra en aquest 

apartat a l’a e  de l’estudi se’  pode  consultar les adreces web). 

En segon lloc, pel que fa al disseny web, un aspecte fonamental en la percepció de 

l’usua i, he  t o at ue u  % de les tele isio s a alitzades usa u a pla tilla o u a 
proporcionada per la XAL i sota el domini de XIPTV. Aquest model compartit presenta 

petites modificacions entre les televisions i és bàsicament una plataforma de 

continguts a la carta. Les televisions poden personalitzar diversos aspectes com la 
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i fo a i  o po ati a, l’e llaç a les a es so ials o l’o ga itza i  de e ts o ti guts. 
A o ti ua i  s’ofe ei   u  e e ple de les e s a  a uest disseny: 

 

Il·lustració 1. Pàgina web de Televisió del Ripollès amb disseny base de XIPTV 

 

Font: Elaboració pròpia 

Alt es odels t o ats seguei e  l’est u tu a d’u  log o de e  te tual amb 

estructura contí ua e ti al i u  e ú de sele i  pe u  l’usua i pugui navegar pel 

o ti gut. És l’e e ple de RTV de Ca dedeu o Tele isi  de Badalo a. Tot i ue e  
diferents nivells, com es pot observar en les següents imatges, totes dues segueixen 

a uest tipus d’o ga itza i . 

Il·lustració 2. Pàgina web de (1) RTV Cardedeu i (2) Televisió de Badalona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia  
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Ta  hi ha tele isio s se se ap possi ilitat d’i te a i  pe  pa t de l’usua i ue hi 
accedeix. És a dir, portals estàtics on només és possible consultar la informació que la 

mateixa televisió ha fi at. Dos e e ples d’a uest tipus de disse  s   Tele isi  i 
Canal 10 Televisió. Les següents imatges permeten comprovar que són més semblants 

a una fotografia fixa amb text que a una pàgina web audiovisual. 

Il·lustració 3. Pàgina web de (1) 25 Televisió i (2) Canal 10 Televisió  

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de pàgines web 

L’últi  as ue he  t o at s el de e s o  els de la CCMA, BTV o TV, olt s 
dese olupats ue la esta de l’u i e s estudiat. Ai  ol di  u  e  interactiu, amb 

més possibilitats de navegació i un disseny adaptat al model 3.0 (que integra les xarxes 

so ials . He  d’e te d e ue s  o po a io s a  s e u sos e o i s i de 
personal, amb departaments específics dedicats a aquestes qüestions. En aquestes 

e s, o  pode  o se a  a o ti ua i , s’hi inclouen els continguts i les seccions, 

que es canalitzen a través de la pàgina inicial o corporativa per enllaçar amb altres 

espais de text, vídeo i/o fotografia.  

Il·lustració 4. Pàgina web de (1) BTV i (2) CCMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia  
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En aquesta línia, tot i que la majoria de les pàgines web representen un canal de 

televisió i moltes ofereixen secció de contingut a la carta, no totes tenen com a 

element predominant el vídeo. Aquest és un factor important de la integració en el 

fe o e  de tele isi  so ial, ja ue la i fo a i  ue es ost a a l’usua i hau ia d’esta  
completament adaptada al contingut principal del mitjà. 

Les dades, ue s’ofe ei en en el gràfic següent, presenten un alt percentatge de 

pàgi es o  el ídeo s l’ele e t p edo i a t, el % del total. Tot i a uesta if a, 
encara un 18% de les televisions ofereix als usuaris espais webs on és la fotografia 

sobre el vídeo (un  frame  l’ele e t p edo i a t. Fi al e t, ta  sols u  % de les 

webs presenten el text com a element principal del contingut.  

Gràfic 6. Element que predomina en els espais web de les televisions 

 

Font: Elaboració pròpia 

Pe  a a a  a uest apa tat, s’ha a alitzat la p es ia als espais e s de les uat e 
característiques pròpies de la televisió social que hem definit i tractat durant aquest 

document. Els resultats es sintetitzen en el següent gràfic, que recull el percentatge 

total per cada dimensió sobre la mostra completa de televisions analitzades. Aquesta 

fase d’a àlisi a e ue i  o p o a  en les pàgines principals de totes les televisions 

l’ofe ta d’i te a i  ue oferien a l’usua i ua  hi a edia.  

Les dades o ti gudes pe ete  afi a  ue, a i ell d’espai e , les tele isio s 
catalanes no estan integrades dins el model de televisió social. La possibilitat de 

difondre contingut dels webs en les xarxes socials escollides pels usuaris a través de 

complements genèrics o específics s l’ú i a a a te ísti a a  u  a pli pe e tatge 
d’e te si , o etament un 81,5% del total. Pel que fa a la resta, la possibilitat de 
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8% 

% de webs corporatives de les televisions segons 

l'element que hi predomina 

Vídeo Fotografia Text



Informes 2016 

 
 

19 

creació de comunitats es redueix fins a un 11% dels webs, la sincronització total o 

parcial dels continguts fins al 9% i, finalment, les eines de comunicació interna no 

arriben al 2% dels casos.  

 

Gràfic 7. Percentatge de pàgines webs corporatives de les televisions segons l'oferta d'eines de difusió, 

comunicació, creació de comunitat i sincronització dels continguts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Aplicacions mòbil 
La creació d’apli a io s il ha estat una estratègia de diversificació de productes 

pe  a oltes o po a io s. Co  he  ist a l’i i i d’a uest i fo e, les tele isio s 
poden aprofitar aquest espai com a simple extensió del web, és a dir, com un 

contenidor de continguts a la carta i/o en directe, o bé oferir als usuaris altres 

fu io alitats o dispo i les a les pàgi es e . L’op i  ge e alitzada a la ost a ue 
e s o upa s la d’este d e el odel i el o ti gut del e  al il, sense la creació de 

noves eines pròpies de les característiques del dispositiu de destí.  

L’a àlisi ha dete tat u  total d’  apli a io s, d’e t e les 53 televisions que formen 

pa t del o pus de l’estudi. Ai  o ol di  ue la ajo ia o estigui  p ese ts e  
aquest entorn, sinó que les tele isio s lo als ha  ap ofitat l’asso ia i  pe  u i -se en 

una sola aplicació sota el nom de XIPTV. Aquesta aplicació agrupa, com es veu en el 

gràfic següent, un total de 25 televisions, de les quals ofereix contingut a la carta. La 

esta d’apli a io s o esponen a TV3, 8TV, BTV, Teleb, Televisió de Girona, VOTV, RTV 
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L’Hospitalet, Tele isi  del Va dell s, Pe ed s Tele isi  i Mola Tele isi . Algu es 
d’a uestes ta  s  p ese ts e  l’apli a i  de XIPTV, tot i ha e  es ollit 
desenvolupar el seu propi espai. Ta  he  d’asse ala  ue u  % de les 
tele isio s o s p ese t a ap apli a i  i ’ha dese olupat u a de p pia. 

 

G àfi  . P es ia d’apli a io s o po ati es a les tele isio s de la ost a 

 

Font: Elaboració pròpia 

Després de fer el mapeig de la presència i distribució, vam localitzar la disponibilitat en 

els dos principals sistemes operatius, Android i iOS. Això indica si les televisions han 

alo at a uest fa to  e  l’est at gia d’e pa si  i si, per tant, han invertit recursos en la 

doble versió o, pel o t a i, s’ha  e t at e  el e at a  ajo  pú li  o je tiu. Els 
esultats, e ollits e  el següe t g àfi , sugge ei e  ue l’ele i  de tots dos sistemes 

ha estat la decisió majoritària (91% de la mostra). Tan sols un 9% disposa només de 

versió per al sistema operatiu Android, i cap té versió única al sistema iOS.  
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Gràfic 9. Distribució de les aplicacions en funció del sistema operatiu en què estiguin disponibles 

 

Font: Elaboració pròpia 

Igual ue e  l’a àlisi e , el tipus d’apli a i  espo  a la üesti  so e la ohe ia 
dels continguts oferts i la naturalesa del mitjà. Les aplicacions de televisió haurien de 

ser predominantment de visualització, on els vídeos fossin els elements principals. Els 

resultats obtinguts, presentats en el gràfic següent, confirmen que la majoria de les 

apli a io s, u  %, s  d’a uest tipus. Tot i a uesta ajo ia, el pe e tatge 
d’apli a io s de tipus i fo a i , o  p edo i e  els ele e ts te tuals, a i a fi s al 
27% del total.  Això encaixa amb les característiques de les televisions locals, en què el 

contingut informatiu, especialment en format de noticies, és inherent a la seva 

existència. També ho és si entenem que en alguns casos les aplicacions serveixen 

alhora a conglomerats de mitjans (premsa, ràdio i televisió), cosa que es reflecteix en 

el o ti gut de l’apli a i . 
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Gràfic 10. Distribució de les televisions en funció de la tipologia de l'aplicació 

 

Font: Elaboració pròpia 

La presència i la disponibilitat són dos factors clau perquè el consumidor decideixi 

utilitza  l’apli a i , pe  l’i di ado  s fia le pe  alo a -ne l’e te si  s el o e 
total de descàrregues. No podem oferir aquesta xifra per a les versions en sistema iOS, 

pe u  el e at iTu es d’Apple o s i forma de les descàrregues als 

desenvolupadors. En tot cas, el mercat de Google Play, amb Android, és el que 

a u ula el ajo  o e d’usua is i, pe  ta t, s s ep ese tatiu de l’e te si  de 
l’apli a i .  

Els resultats, organitzats en la següent taula, mostren ue l’apli a i  de TV  s la s 
descarregada al mercat Android, amb més de 500.000 instal·lacions. En aquest punt, el 

públic objectiu podria ser un factor explicatiu, però no es pot aplicar, tenint en compte 

que 8TV, amb emissió també per a tot Catalunya, té una xifra comparativament molt 

reduïda de descàrregues, amb només 50.000. Un altre exemple que invalida aquest 

fa to  s ue l’apli a i  de Tele , a  el pú li  o je tiu de Badalo a, o s a u ula 
 des à egues. D’alt a a da, l’apli a i  de les televisions locals (XIPTV), amb una 

gran quantitat de mitjans associats, tampoc aconsegueix superar el miler de baixades.  

Taula 2. Nombre de descàrregues en el mercat Google Play en funció de l'aplicació 

Aplicació Descàrregues 

TV3 500.000 

8TV 50.000 

btv a la carta 5.000 
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xip/tv TV Local a la carta  
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Font: Elaboració pròpia 

La causa del baix nombre de descàrregues i instal·lacions no es troba, com hem 

demostrat, en el públic objectiu. Per això proposem la valoració com a possible 

i di ado  d’a uesta if a. E  a uest as, sí que hem pogut accedir a les dades del 

e at iO“, pe  do ada l’es assa pa ti ipa i  dels usua is en la valoració de 

l’apli a i  he  de idit e lou e-la d’a uesta a àlisi. La alo a i  al e at de Google 
Play es fa entre 0 i 5 estrelles , una mitjana que calcula automàticament les 

alo a io s de tots els usua is ue ha  pu tuat l’apli a i . D’alt a banda, hi ha una 

valoració qualitativa que es podria tenir en compte en futurs estudis.  

Així, els resultats que presentem a continuació en el gràfic semblen descartar la 

valoració com a indicador del baix nombre descàrregues. Al contrari, aplicacions com la 

de 8TV o la de XIPTV superen en mig punt la que més baixades té (TV3). Sí que podria 

ser un indicador vàlid per a casos com el de Teleb, que obté la mínima valoració del 

conjunt amb només 1 estrella de 5 i només 50 descàrregues.  
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Gràfic 11. Valoració de les aplicacions en sistema Android segons la mitjana del mercat Google Play 

 

Font: Elaboració pròpia 

Per tant, altres factors que caldrà explorar en el futur són el tipus de contingut, la 

ua titat i ualitat de l’ofe ta o el disse  pe  e pli a  les dades de des à egues. E  
aquest estudi hem aplicat la mateixa anàlisi que amb els espais web per comprovar el 

i ell d’i teg a i  de les apli a io s ils e  les uat e di e sio s de la tele isi  
social. Aquest podria ser un altre factor decisiu que expliqués les baixades i 

l’a epta i  de l’apli a i  pe  pa t dels usua is.   

El gràfic que seguei  e ull l’a àlisi de les di e sio s i pe et o lou e, e a a de 
forma més clara que en els espais web, que la integració al model de televisió social de 

les aplicacions és pràcticament nul. La difusió dels continguts a les xarxes socials, 

principalment Facebook i T itte , s l’ú i a di e si  de les uat e assolida per les 

aplicacions. Precisament les dimensions més interactives que requereixen la 

pa ti ipa i  a ti a de l’usua i, o  la ea i  o pa ti ipa i  e  u a o u itat o la 
comunicació directa no són presents a cap aplicació.   
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G àfi  . Pe e tatge d’apli a io s il o po ati es de les tele isio s sego s l'ofe ta d'ei es de 
difusió, comunicació, creació de comunitat i sincronització dels continguts  

 

Font: Elaboració pròpia 

Per finalitzar, és lògic afirmar amb aquests resultats que la presència de les televisions 

a l’espai il espo  o s a u  ite i d’a tualitza i , s ue a u  d’adapta i . 
A uestes apli a io s s  u a e te si  de l’espai e  i, o  o p o e  als esultats 
sobre característiques de televisió social, no han estat creades per a oferir als usuaris 

més i millors eines de participació amb el contingut. Sí bé és cert que en ocasions és 

l’usua i qui o s utilitza l’apli a i  pe  eu e o ti gut i o us a o es eines per 

relacionar-s’hi, ta  ho s ue des de les tele isio s s’ha optat pe  o ti ua  a  u  
odel d’apli a i  pe  a u  seg e t de tipus o su ido  passiu, i o ie  alt es 

segments que busquen en aquests serveis la interactivitat que no troben en altres 

espais.  

Í de  d’I teg a i  e  la Tele isi  “o ial ITT“  

Els resultats obtinguts en les diferents àrees on es desenvolupa la televisió social, web, 

mòbil i xarxes socials, ens han permès crear un índex per mesurar quin és el nivell 

d’i teg a i  de les tele isio s e  a uest ou odel. L’í de  ue p opose , e a a 
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primigeni, és una mitjana conjunta que inclou les variables més significatives en relació 

amb el model de televisió social en un sol paràmetre. Aquestes variables són: 

 Producció mitjana  diària dels perfils corporatius en les xarxes socials 

 Ca a te ísti ues de la tele isi  so ial e  l’espai e  o po atiu 

 Ca a te ísti ues de la tele isi  so ial e  l’apli a i  il o po ati a 

 

Els esultats de ada íte  s’ha  ost at al lla g d’a uest i fo e. El desenvolupament 

d’a uest í de  suposa u  pas s pe  a ide tifi a  de fo a fia le e  ui a posi i  es 
troba una televisió envers el fenomen de televisió social. Les dades obtingudes ens 

informen que tan sols deu televisions es troben per sobre dels 25 punts percentuals 

d’i teg a i  de itja a, e t e les uals Canal Terrassa Vallès, Olot Televisió, BTV, TV3 i 

Canal Blau TV que són les cinc primeres. La resta de televisions, excepte quatre, no 

supe e  els  pu ts d’i teg a i . 

Els resultats per variable, consultables al g àfi  ue s’ofe ei  a l’a e , mostren com 

els pu ts de à i a i teg a i  es t o e  e  l’espai de a es so ials, e t e ue 
l’espai e  està e a a e  u a fase i i ial o sense cap integració. Finalment, les dades 

de l’espai il a e tue  la a a de dese olupa e t d’a uest e to , ue o 
ofereix, de forma general, opcions pròpies de les aplicacions segona pantalla del model 

de televisió social als seus usuaris.  

L’Í de  d’I teg a i  e  la Tele isi  “o ial ITT“ 4 per a cada televisió es pot consultar en 

la següent taula: 

Taula 3. ITTS per televisió 

Televisió ITTS 

Canal Terrassa Vallès 46,26 

Olot Televisió 42,07 

BTV 38,21 

TV3 38,00 

Canal Blau TV 33,33 

Lleida TV* 35,20 

                                                             
4
 L’ITTS s’ha al ulat do a t el atei  pes a tots els à its a alitzats e , a es so ials i il . 

Co eta e t, els alo s de les a es so ials s’ha  o alitzat a u  à i  de  pu ts, que és el 
llindar adequat perquè es correspon amb el millor resultat trobat al conjunt de perfils corporatius. Totes 
les a es so ials te e  el atei  pes o  a i di ado s de l’í de . Pel ue fa als e s i les apli a io s 

il, s’ha po de at ta  pe  igual adas una de les característiques dels espais de televisió social 
(comunicació, difusió, sincronització i comunitat).  
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Canal Reus TV 31,97 

El 9 TV 31,94 

TVCostabrava 25,68 

VOTV 25,26 

Canal Terres de l'Ebre 24,43 

EmpordàTV 24,40 

Televisió del Berguedà 24,06 

RTV El Vendrell 23,41 

Gavà Televisió 23,00 

TAC12 TV 22,69 

Penedès Televisió 21,38 

Canal Taronja Anoia 20,15 

Canal 21 TV 19,64 

Televisió de Girona 19,52 

Televisió de Vandellòs 19,50 

ETV 19,16 

TVR 18,60 

Canal Camp Televisió 18,60 

Banyoles Televisió 18,56 

RTV l'Hospitalet 18,54 

Teleb 17,94 

Maricel TV 17,92 

8TV 17,92 

Aran TV 16,88 

DespíTV 16,72 

RTVCardedeu 14,43 

Balaguer TV 13,49 

TàrregaTV 12,99 

PirineusTV 12,26 

Canal 10 Empordà 11,98 
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Sant Andreu TV 11,21 

Mollerussa TV 10,92 

El Punt Avui TV 10,73 

Canal Taronja Central 10,08 

M1tv 10,88 

Vallès 1 TV 9,79 

Mola TV 9,66 

El Prat TV 9,37 

Vallès Visió 9,11 

CugatTV 8,33 

Televisió 10 0,90 

Tot Televisió 0,32 

Molins TV 0,26 

VAT 0,19 

La Palma Televisió 0,01 

25TV 0,00 

3d8TV 0,00 

 

Font: Elaboració pròpia 

Les evidències de la taula ja eren contrastables amb els resultats per variable que hem 

dese olupat a l’i fo e. És e ide t ue les tele isio s ha  optat pe  e fo ti  la se a 
presència i ús de les xarxes socials com a vehicles dels nous hàbits de consum de 

l’audi ia. Tot i a uesta situa i , he  d’i sisti  e  la i po tà ia del e  i l’e to  
mòbil com a eines per generar interacció i fidelització entre els usuaris. Les televisions 

analitzades han optat per orientar aquests espais amb l’ú i a fi alitat de servir com a 

televisions a la carta. Només en algunes ocasions i televisions, com és el cas de TV3, 

s’ha i e tit e  aug e ta  la pa ti ipa i  del pú li  a  els o ti guts second-screen 

(aplicacions de programes com Oh, Happy day! i El gran dictat).  

Tenint en compte els resultats presentats, podem afirmar que, pel que fa a 

plataformes corporatives, la televisió a Catalunya es troba majoritàriament encara en 

u  odel t adi io al de adiodifusi , ue des iu l’espe tado  o  a o su ido  
passiu en comptes d’u  usua i a tiu ue pa ti ipa e  els espais digitals ue t  a l’a ast. 
En resum, cal fomentar la renovació dels espais web i mòbil, invertir en la interacció en 
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a es so ials i e te d e l’espe tado  o  a u  su je te pa ti ipatiu o o s e  els 
espais dels programes. 

Annex 

 

Mat ius d’a àlisi e , il i de a es so ials 
 

Taula 4. Matriu d'anàlisi de xarxes socials corporatives 

Dimensió Variables Categories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Classificació 

Unitat U itat ge e al d’a àlisi 
Corporació Televisió analitzada 

Xarxes socials Marcar totes les xarxes socials on existeix 
pe fil pe  l’o je te a alitzat 
1=Facebook 
2=Twitter 
3=Instagram 
4=Youtube 

Direcció Insereix la direcció web de cadascuna de les 
xarxes socials 

Creació Data de creació del perfil de cadascuna de les 
xarxes socials1 

Perfil Insereix la descripció del perfil de cadascuna 
de les xarxes socials 

Usuaris Nombre Nombre de seguidors/usuaris de les xarxes 
 

Comentaris Propis Nombre de comentaris propis/aportacions 
pròpies 

 Ús Mitjana de comentaris/aportacions des de la 
creació de la pàgina 

 Imatges Nombre de imatges pujades  
(1) Facebook: Data de fundació de la pàgina o primera publicació 
Twitter: Primer tuit publicat 
Instagram: Primera fotografia publicada 
Youtube: Data de fundació del canal o de la publicació del primer vídeo 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 5. Matriu d'anàlisi dels espais web 

Dimensió Variable Categories 

 

 

 

 

Classificació 

Unitat U itat ge e al d’a àlisi 
Corporació Televisió analitzada 

Direcció web Insereix la di e i  de l’espai e  
 

Edició Data de l’últi a edi i  de l’espai e  e  
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format dd/mm/aaaa 

Període temporal Dates e t e les ue es fa l’a àlisi e  fo at 
dd/mm/aaaa 

Audiència Públic objectiu 1=Infantil 
2=Jove 
3=Adult 
4=Gran 
5=Tots els públics 

 Perfil 1=Consumidors 
2=Jugadors 
3=Fans 
4=Comentadors 
5=Ciutadans 
6=Benefactors 
7=Activistes 
8=Col·laboradors 
9=Audiències educatives 
10=Cibernautes 
11=Tots els perfils 

Estructura Elements visuals 1=Fotografies 
2=Vídeos 
 

Publicitat 1=SI 
2=NO 

Participació web Difusió compartida – Permet 
la difusió de contingut web 
en altres xarxes 
 

1=SI 
2=NO 

 Comunicació directa – 
Permet la comunicació entre 
usuaris del web a través 
d’ei es o  el at 

1=SI 
2=NO 

 Comunitat – Permet la 
creació de comunitats online 
entre els usuaris del web 

1=SI 
2=NO 

 Seguiment i actualització – 
Permet la sincronització del 
contingut web en altres 
a es de l’usua i 

1=SI 
2=NO 

Disseny Es t a ta d’u  disse  de la 
XAL 

1=SI 
2=NO 

 

Font: Elaboració pròpia,  i  adaptació de categories de Cesar i Geerts (2011) 

Taula 5. Matriu d'anàlisi d'aplicacions mòbils 

Dimensió Variables Categories 

 

 

Classificació 

 

Unitat U itat ge e al d’a àlisi 
Corporació Televisió analitzada 

 Aplicació I se ei  o  de l’apli a i  
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APP Sistema operatiu 1=iOS 
2=Android 
3=Ambdós 

Cost 1=Gratuïta  
2=Pagament  

Registre Indicar si demana registre previ 
1=SI 
2=NO 

Registre (II) Indicar si permet registre amb: 
1= Xarxes socials 
2= Compte de correu 
3=Ambdós 

Descàrregues1 No e de des à egues de l’apli a i  a 
cadascun dels sistemes 

Mida Mida de l’apli a i  e  .  

Idiomes Escriu els idiomes en què està disponible 
l’apli a i  

Publicitat 1=Pròpia 
2=Aliena  

Contingut Tipologia  1=Joc 
2=Informació 
3=Visualització  
4=Musical 

Elements Ele e ts p edo i a ts e  l’apli a i  
1=Text 
2=Imatge 
3=Vídeo 
4=Multimèdia  

Usuaris Valoració  Insereix valoració mitjana dels usuaris segons 
cada mercat 

Públic objectiu 1=Infantil 
2=Jove 
3=Adult 
4=Gran 
5=Tots els públics 

Interactivitat Sincronització L’apli a i  pe et la si o itza i  a  
xarxes socials 
1=SI 
2=NO 

Participació L’apli a i  pe et pa ti ipa  a  alt es 
usuaris 
1=SI 
2=NO 

 Difusió L’apli a i  pe et la difusi  de o ti gut e  
xarxes socials 
1=SI 
2=NO 

 Comunitat L’apli a i  pe et ea  o pa ti ipa  e  
comunitats  
1=SI 
2=NO 

 Comunicació L’apli a i  pe et la o u i a i  di e ta 
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amb altres usuaris 
1=SI 
2=NO 

(1)El mercat iTunes no mostra el nombre de descàrregues per aplicació 

Font: Elaboració pròpia amb l'adaptació de categories de Freixa, Ribas i Codina (2015) 

 

Dades  de les xarxes socials per televisió 
 

Adreça dels perfils corporatius 
 

Taula 6. Adreça dels perfils en Facebook, Twitter, Instagram i Youtube de les televisions 

Televisió Adreça 

Facebook Twitter Instagram Youtube 

TV3 https://www.face
book.com/tv3/?fre
f=ts  

https://twitter.c
om/tv3cat  

https://www.in
stagram.com/tv
3cat/  

https://www.youtube.c
om/user/tv3  

VAT https://www.face
book.com/V%C3%
ADdeo-
Asc%C3%B3-
televisi%C3%B3-
333745160049355
/?fref=ts  

https://twitter.c
om/videoascotv  

x https://www.youtube.c
om/channel/UCrkVhEeQ
aBEhCZVrtIzXNkw  

Teleb X https://twitter.c
om/bdncom?ref
_src=twsrc%5Etf
w  

x x 

Balaguer 

TV 

https://www.face
book.com/balague
rtv/?fref=ts  

https://twitter.c
om/BalaguerTV  

https://www.in
stagram.com/b
alaguertv/  

 x 

Banyoles 

Televisió 

https://www.face
book.com/banyole
stelevisio/?fref=ts  

https://twitter.c
om/banyolestv  

x https://www.youtube.c
om/user/banyolestv/ab
out  

25TV https://www.face
book.com/25tv-
298335373532952
/info/?tab=page_i
nfo  

https://twitter.c
om/25televivisio  

x https://www.youtube.c
om/channel/UCDUXGRc
bWAP0IWr_pCLfwdg  

BTV https://www.face
book.com/Barcelo
naTelevisio/  

https://twitter.c
om/BTVcat 

x https://www.youtube.c
om/user/BarcelonaTVN
oticies/about 

https://www.facebook.com/tv3/?fref=ts
https://www.facebook.com/tv3/?fref=ts
https://www.facebook.com/tv3/?fref=ts
https://twitter.com/tv3cat
https://twitter.com/tv3cat
https://www.instagram.com/tv3cat/
https://www.instagram.com/tv3cat/
https://www.instagram.com/tv3cat/
https://www.youtube.com/user/tv3
https://www.youtube.com/user/tv3
https://www.facebook.com/V%C3%ADdeo-Asc%C3%B3-televisi%C3%B3-333745160049355/?fref=ts
https://www.facebook.com/V%C3%ADdeo-Asc%C3%B3-televisi%C3%B3-333745160049355/?fref=ts
https://www.facebook.com/V%C3%ADdeo-Asc%C3%B3-televisi%C3%B3-333745160049355/?fref=ts
https://www.facebook.com/V%C3%ADdeo-Asc%C3%B3-televisi%C3%B3-333745160049355/?fref=ts
https://www.facebook.com/V%C3%ADdeo-Asc%C3%B3-televisi%C3%B3-333745160049355/?fref=ts
https://www.facebook.com/V%C3%ADdeo-Asc%C3%B3-televisi%C3%B3-333745160049355/?fref=ts
https://www.facebook.com/V%C3%ADdeo-Asc%C3%B3-televisi%C3%B3-333745160049355/?fref=ts
https://twitter.com/videoascotv
https://twitter.com/videoascotv
https://www.youtube.com/channel/UCrkVhEeQaBEhCZVrtIzXNkw
https://www.youtube.com/channel/UCrkVhEeQaBEhCZVrtIzXNkw
https://www.youtube.com/channel/UCrkVhEeQaBEhCZVrtIzXNkw
https://twitter.com/bdncom?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/bdncom?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/bdncom?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/bdncom?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.facebook.com/balaguertv/?fref=ts
https://www.facebook.com/balaguertv/?fref=ts
https://www.facebook.com/balaguertv/?fref=ts
https://twitter.com/BalaguerTV
https://twitter.com/BalaguerTV
https://www.instagram.com/balaguertv/
https://www.instagram.com/balaguertv/
https://www.instagram.com/balaguertv/
https://www.facebook.com/banyolestelevisio/?fref=ts
https://www.facebook.com/banyolestelevisio/?fref=ts
https://www.facebook.com/banyolestelevisio/?fref=ts
https://twitter.com/banyolestv
https://twitter.com/banyolestv
https://www.youtube.com/user/banyolestv/about
https://www.youtube.com/user/banyolestv/about
https://www.youtube.com/user/banyolestv/about
https://www.facebook.com/25tv-298335373532952/info/?tab=page_info
https://www.facebook.com/25tv-298335373532952/info/?tab=page_info
https://www.facebook.com/25tv-298335373532952/info/?tab=page_info
https://www.facebook.com/25tv-298335373532952/info/?tab=page_info
https://www.facebook.com/25tv-298335373532952/info/?tab=page_info
https://twitter.com/25televivisio
https://twitter.com/25televivisio
https://www.youtube.com/channel/UCDUXGRcbWAP0IWr_pCLfwdg
https://www.youtube.com/channel/UCDUXGRcbWAP0IWr_pCLfwdg
https://www.youtube.com/channel/UCDUXGRcbWAP0IWr_pCLfwdg
https://www.facebook.com/BarcelonaTelevisio/
https://www.facebook.com/BarcelonaTelevisio/
https://www.facebook.com/BarcelonaTelevisio/
https://twitter.com/BTVcat
https://twitter.com/BTVcat
https://www.youtube.com/user/BarcelonaTVNoticies/about
https://www.youtube.com/user/BarcelonaTVNoticies/about
https://www.youtube.com/user/BarcelonaTVNoticies/about
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Televisió 

del 

Berguedà 

https://www.face
book.com/televisi
odelbergueda/?fre
f=ts 

https://twitter.c
om/tvbergueda 

https://www.in
stagram.com/tv
bergueda/  

https://www.youtube.c
om/user/TeleBerga1/fea
tured 

RTVCarded

eu 

https://www.face
book.com/Televisi
oCardedeu/?fref=t
s 

https://twitter.c
om/rtvcardedeu 

x https://www.youtube.c
om/user/rtvcardedeu 

TVCostabra

va 

https://www.face
book.com/Televisi
%C3%B3-Costa-
Brava-
181103471986271
/?fref=ts  

https://twitter.c
om/tvcostabrava  

x x 

Canal 10 

Empordà 

https://www.face
book.com/canal10
emporda/?fref=ts  

https://twitter.c
om/canal10emp
orda  

https://www.in
stagram.com/c
anal10emporda
/  

https://www.youtube.c
om/user/canal10empor
da 

ETV https://www.face
book.com/etv.llob
regat?ref=hl 

https://twitter.c
om/etvllobregat 

x https://www.youtube.c
om/user/ETVLlobregat 

Gavà 

Televisió 

https://www.face
book.com/gavatv/
?fref=ts 

https://twitter.c
om/gavatv 

x https://www.youtube.c
om/user/gavatv 

Televisió 

de Girona 

https://www.face
book.com/Televisi
%C3%B3-de-
Girona-
118019878221677
/?fref=ts 

https://twitter.c
om/tvgirona 

https://www.in
stagram.com/tv
girona/ 

x 

VOTV https://www.face
book.com/votv.cat
/?fref=ts 

https://twitter.c
om/VOrientalTv 

https://www.in
stagram.com/v
otv/ 

https://www.youtube.c
om/user/VOTVVallesOri
ental 

RTV 

l'Hospitalet 

https://www.face
book.com/lhdigital  

https://twitter.c
om/lhdigitalh  

x x 

Canal 

Taronja 

Anoia 

https://www.face
book.com/canaltar
onjaanoia/?fref=ts 

https://twitter.c
om/TaronjaAnoi
a 

x https://www.youtube.c
om/user/canaltaronjaan
oia 

Lleida TV* https://www.face
book.com/LleidaT
V/?fref=ts 

https://twitter.c
om/LleidaTV 

 x x 

Canal 

Taronja 

Central 

https://www.face
book.com/taronja.
cat/?fref=ts 

https://twitter.c
om/CanalTaronja 

x https://www.youtube.c
om/channel/UC8X5AJFv
c6uVZW2OjMOAJfg 

https://www.facebook.com/televisiodelbergueda/?fref=ts
https://www.facebook.com/televisiodelbergueda/?fref=ts
https://www.facebook.com/televisiodelbergueda/?fref=ts
https://www.facebook.com/televisiodelbergueda/?fref=ts
https://twitter.com/tvbergueda
https://twitter.com/tvbergueda
https://www.instagram.com/tvbergueda/
https://www.instagram.com/tvbergueda/
https://www.instagram.com/tvbergueda/
https://www.youtube.com/user/TeleBerga1/featured
https://www.youtube.com/user/TeleBerga1/featured
https://www.youtube.com/user/TeleBerga1/featured
https://www.facebook.com/TelevisioCardedeu/?fref=ts
https://www.facebook.com/TelevisioCardedeu/?fref=ts
https://www.facebook.com/TelevisioCardedeu/?fref=ts
https://www.facebook.com/TelevisioCardedeu/?fref=ts
https://twitter.com/rtvcardedeu
https://twitter.com/rtvcardedeu
https://www.youtube.com/user/rtvcardedeu
https://www.youtube.com/user/rtvcardedeu
https://www.facebook.com/Televisi%C3%B3-Costa-Brava-181103471986271/?fref=ts
https://www.facebook.com/Televisi%C3%B3-Costa-Brava-181103471986271/?fref=ts
https://www.facebook.com/Televisi%C3%B3-Costa-Brava-181103471986271/?fref=ts
https://www.facebook.com/Televisi%C3%B3-Costa-Brava-181103471986271/?fref=ts
https://www.facebook.com/Televisi%C3%B3-Costa-Brava-181103471986271/?fref=ts
https://www.facebook.com/Televisi%C3%B3-Costa-Brava-181103471986271/?fref=ts
https://twitter.com/tvcostabrava
https://twitter.com/tvcostabrava
https://www.facebook.com/canal10emporda/?fref=ts
https://www.facebook.com/canal10emporda/?fref=ts
https://www.facebook.com/canal10emporda/?fref=ts
https://twitter.com/canal10emporda
https://twitter.com/canal10emporda
https://twitter.com/canal10emporda
https://www.instagram.com/canal10emporda/
https://www.instagram.com/canal10emporda/
https://www.instagram.com/canal10emporda/
https://www.instagram.com/canal10emporda/
https://www.youtube.com/user/canal10emporda
https://www.youtube.com/user/canal10emporda
https://www.youtube.com/user/canal10emporda
https://www.facebook.com/etv.llobregat?ref=hl
https://www.facebook.com/etv.llobregat?ref=hl
https://www.facebook.com/etv.llobregat?ref=hl
https://twitter.com/etvllobregat
https://twitter.com/etvllobregat
https://www.youtube.com/user/ETVLlobregat
https://www.youtube.com/user/ETVLlobregat
https://www.facebook.com/gavatv/?fref=ts
https://www.facebook.com/gavatv/?fref=ts
https://www.facebook.com/gavatv/?fref=ts
https://twitter.com/gavatv
https://twitter.com/gavatv
https://www.youtube.com/user/gavatv
https://www.youtube.com/user/gavatv
https://www.facebook.com/Televisi%C3%B3-de-Girona-118019878221677/?fref=ts
https://www.facebook.com/Televisi%C3%B3-de-Girona-118019878221677/?fref=ts
https://www.facebook.com/Televisi%C3%B3-de-Girona-118019878221677/?fref=ts
https://www.facebook.com/Televisi%C3%B3-de-Girona-118019878221677/?fref=ts
https://www.facebook.com/Televisi%C3%B3-de-Girona-118019878221677/?fref=ts
https://www.facebook.com/Televisi%C3%B3-de-Girona-118019878221677/?fref=ts
https://twitter.com/tvgirona
https://twitter.com/tvgirona
https://www.instagram.com/tvgirona/
https://www.instagram.com/tvgirona/
https://www.instagram.com/tvgirona/
https://www.facebook.com/votv.cat/?fref=ts
https://www.facebook.com/votv.cat/?fref=ts
https://www.facebook.com/votv.cat/?fref=ts
https://twitter.com/VOrientalTv
https://twitter.com/VOrientalTv
https://www.instagram.com/votv/
https://www.instagram.com/votv/
https://www.instagram.com/votv/
https://www.youtube.com/user/VOTVVallesOriental
https://www.youtube.com/user/VOTVVallesOriental
https://www.youtube.com/user/VOTVVallesOriental
https://www.facebook.com/lhdigital
https://www.facebook.com/lhdigital
https://twitter.com/lhdigitalh
https://twitter.com/lhdigitalh
https://www.facebook.com/canaltaronjaanoia/?fref=ts
https://www.facebook.com/canaltaronjaanoia/?fref=ts
https://www.facebook.com/canaltaronjaanoia/?fref=ts
https://twitter.com/TaronjaAnoia
https://twitter.com/TaronjaAnoia
https://twitter.com/TaronjaAnoia
https://www.youtube.com/user/canaltaronjaanoia
https://www.youtube.com/user/canaltaronjaanoia
https://www.youtube.com/user/canaltaronjaanoia
https://www.facebook.com/LleidaTV/?fref=ts
https://www.facebook.com/LleidaTV/?fref=ts
https://www.facebook.com/LleidaTV/?fref=ts
https://twitter.com/LleidaTV
https://twitter.com/LleidaTV
https://www.facebook.com/taronja.cat/?fref=ts
https://www.facebook.com/taronja.cat/?fref=ts
https://www.facebook.com/taronja.cat/?fref=ts
https://twitter.com/CanalTaronja
https://twitter.com/CanalTaronja
https://www.youtube.com/channel/UC8X5AJFvc6uVZW2OjMOAJfg
https://www.youtube.com/channel/UC8X5AJFvc6uVZW2OjMOAJfg
https://www.youtube.com/channel/UC8X5AJFvc6uVZW2OjMOAJfg
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M1tv https://www.face
book.com/M1tv-
159035170780183
/ 

https://twitter.c
om/_m1tv 

https://www.in
stagram.com/m
1tv.cat/ 

https://www.youtube.c
om/user/TelevisiodeMat
aro 

Molins TV https://www.face
book.com/Molins-
TV-Molins-de-Rei-
Televisi%C3%B3-
186849524686447
/?fref=ts 

https://twitter.c
om/MOLINSTV0
0 

x https://www.youtube.c
om/user/TVMolins 

Mollerussa 

TV 

https://www.face
book.com/molleru
ssatv/?fref=ts 

https://twitter.c
om/mollerussatv 

https://www.in
stagram.com/m
ollerussatv/ 

x 

Vallès Visió https://www.face
book.com/Vall%C3
%A8s-Visi%C3%B3-
154077541349436
/timeline 

https://twitter.c
om/vallesvisio 

x https://www.youtube.c
om/user/vallesvisiotv 

Olot 

Televisió 

https://www.face
book.com/OLOT-
TELEVISI%C3%93-
la-televisi%C3%B3-
de-la-Garrotxa-
220017003605/?fr
ef=ts 

https://twitter.c
om/olotelevisio 

https://www.in
stagram.com/ol
otelevisio/ 

https://www.youtube.c
om/channel/UCuR17Olv
RdibKeof-o1VpRw 

La Palma 

Televisió 

x x x https://www.youtube.c
om/user/ajlapalma/abo
ut 

Canal Reus 

TV 

https://www.face
book.com/Canal-
Reus-
Televisi%C3%B3-
248964148494001
/?fref=ts 

https://twitter.c
om/canalreus 

https://www.in
stagram.com/c
analreus/ 

https://www.youtube.c
om/user/canalreustv 

TVR https://www.face
book.com/Televisi
%C3%B3-del-
Ripoll%C3%A8s-
269055675223/?fr
ef=ts 

x x x 

EmpordàTV https://www.face
book.com/empord
atv/?fref=ts 

https://twitter.c
om/tvemporda 

x https://www.youtube.c
om/user/empordatv 

Sant 

Andreu TV 

https://www.face
book.com/groups/
santandreutv/?fref

https://twitter.c
om/santandreut
v 

https://www.in
stagram.com/sa
ntandreutv/ 

https://www.youtube.c
om/user/santandreutv 

https://www.facebook.com/M1tv-159035170780183/
https://www.facebook.com/M1tv-159035170780183/
https://www.facebook.com/M1tv-159035170780183/
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https://twitter.com/_m1tv
https://twitter.com/_m1tv
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https://www.youtube.com/user/TelevisiodeMataro
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=ts 

CugatTV x x x  x 

Vallès 1 TV https://www.face
book.com/tvsantc
ugat/info/?tab=pa
ge_info 

https://twitter.c
om/tvsantcugat  

x https://www.youtube.c
om/user/tvsantcugat 

Televisió 

10 

https://www.face
book.com/rtv10se
srovires/?fref=ts 

https://twitter.c
om/Rtv10ses 

x https://www.youtube.c
om/channel/UCcPjsJk9d
y4XgUoJOpR4qOw 

DespíTV https://www.face
book.com/Despitel
evisio 

x x https://www.youtube.c
om/user/despitelevisio/f
eed 

Canal 

Camp 

Televisió 

https://www.face
book.com/Canal-
Camp-
185472608252689
/?fref=ts 

https://twitter.c
om/canalcamp 

https://www.in
stagram.com/c
analcamp/ 

https://www.youtube.c
om/user/CanalCampNot
icies 

PirineusTV https://www.face
book.com/Pirineus
TV/info/?tab=page
_info 

https://twitter.c
om/PirineusTV 

x https://www.youtube.c
om/channel/UCHGZ5b7
kCc-dc2c2YNb7pbA 

TAC12 TV https://www.face
book.com/tacdotz
e/?fref=ts 

https://twitter.c
om/tac12_tv 

x x 

TàrregaTV https://www.face
book.com/tarregat
v/?fref=ts 

https://twitter.c
om/tarregatv 

https://www.in
stagram.com/ta
rregatv/ 

x 

Canal 

Terrassa 

Vallès 

https://www.face
book.com/canalter
rassa/?fref=ts 

https://twitter.c
om/CanalTerrass
a 

https://www.in
stagram.com/c
analterrassa/ 

https://www.youtube.c
om/user/canalterrassav
alles 

Canal 

Terres de 

l'Ebre 

https://www.face
book.com/canal.te
rresdelebre/?fref=
ts  

https://twitter.c
om/canalte  

x https://www.youtube.c
om/user/canalterresdel
ebre 

Televisió 

de 

Vandellòs 

https://www.face
book.com/RadioH
ospitaletTvVandell
os/?fref=ts 

https://twitter.c
om/tvvandellos 

x https://www.youtube.c
om/user/tvvandellos 

RTV El 

Vendrell 

https://www.face
book.com/rtvelve
ndrell 

https://twitter.c
om/RTVEV 

https://www.in
stagram.com/rt
velvendrell/ 

https://www.youtube.c
om/channel/UC_HiVlSrz
hRQ2vafGMdxvxQ 

El 9 TV https://www.face
book.com/El9tv/?f

https://twitter.c x https://www.youtube.c

https://www.facebook.com/groups/santandreutv/?fref=ts
https://www.facebook.com/tvsantcugat/info/?tab=page_info
https://www.facebook.com/tvsantcugat/info/?tab=page_info
https://www.facebook.com/tvsantcugat/info/?tab=page_info
https://www.facebook.com/tvsantcugat/info/?tab=page_info
https://twitter.com/tvsantcugat
https://twitter.com/tvsantcugat
https://www.youtube.com/user/tvsantcugat
https://www.youtube.com/user/tvsantcugat
https://www.facebook.com/rtv10sesrovires/?fref=ts
https://www.facebook.com/rtv10sesrovires/?fref=ts
https://www.facebook.com/rtv10sesrovires/?fref=ts
https://twitter.com/Rtv10ses
https://twitter.com/Rtv10ses
https://www.youtube.com/channel/UCcPjsJk9dy4XgUoJOpR4qOw
https://www.youtube.com/channel/UCcPjsJk9dy4XgUoJOpR4qOw
https://www.youtube.com/channel/UCcPjsJk9dy4XgUoJOpR4qOw
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https://www.instagram.com/canalcamp/
https://www.youtube.com/user/CanalCampNoticies
https://www.youtube.com/user/CanalCampNoticies
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https://www.facebook.com/tarregatv/?fref=ts
https://twitter.com/tarregatv
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https://www.facebook.com/canalterrassa/?fref=ts
https://www.facebook.com/canalterrassa/?fref=ts
https://twitter.com/CanalTerrassa
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https://www.instagram.com/canalterrassa/
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https://www.youtube.com/user/Vicpalomar
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ref=ts om/EL9TV om/user/Vicpalomar 

Aran TV https://www.face
book.com/arantv/
?fref=ts 

x x x 

Penedès 

Televisió 

https://www.face
book.com/rtvvilafr
anca/?fref=ts 

https://twitter.c
om/rtvvilafranca 

x x 

Canal Balu 

TV 

https://www.face
book.com/Canal-
Blau-
92215050981/?fre
f=ts 

https://twitter.c
om/canalblau 

x https://www.youtube.c
om/user/CanalBlau 

Tot 

Televisió 

x https://twitter.c
om/TOT_TV 

x   

Canal 21 TV https://www.face
book.com/canal21
televisio/?fref=ts 

https://twitter.c
om/canal21ebre 

https://www.in
stagram.com/c
anal21ebre/ 

https://www.youtube.c
om/user/Canal21Ebre 

Mola TV https://www.face
book.com/molaTV
/?fref=ts 

https://twitter.c
om/molatv  

x   

El Punt 

Avui TV 

https://www.face
book.com/elpunta
vuitv/?fref=ts 

https://twitter.c
om/elpuntavuitv 

x https://www.youtube.c
om/channel/UCv3Q1Vze
t6WSvb4NFpZUCBQ 

3d8TV x x x x 

El Prat TV https://www.face
book.com/El-Prat-
TV-
143990365764/ 

https://twitter.c
om/elprat_tv 

x https://www.youtube.c
om/user/elprattv 

Maricel TV x https://twitter.c
om/mariceltv 

x https://www.youtube.c
om/user/comunicaciosit
ges 

8TV https://www.face
book.com/8tvcat/ 

https://twitter.c
om/8tvcat 

https://www.in
stagram.com/p
/65HcFoQu6-
/?taken-
by=8tv.cat 

https://www.youtube.c
om/channel/UC3HxX0LL
6fG3PJ4kZGlkz9w 

 

Font: Elaboració pròpia
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Gràfics de l’a y de creació 
 

 
 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TV3

RTVCardedeu

Canal 10 Empordà

Olot Televisió

TVR

Canal Balu TV

El Prat TV

BTV

VOTV

Canal Taronja Anoia

M1tv

Mola TV

25TV

Televisió del Berguedà

TVCostabrava
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Gràfic 13. Creació dels perfils de Facebook per televisió 

Font: Elaboració pròpia 
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Gràfic 14. Creació dels perfils de Twitter per televisió 
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Gràfic 15. Creació dels perfils de Youtube per televisió 
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Gràfic . C ea i  dels pe fils d’I stag a  per televisió 
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Gràfics de l’ús itjà 
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Gràfic 16. Ús mitjà diari de Facebook per televisió. Elaboració pròpia 
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Gràfic 17. Ús mitjà diari de Twitter per televisió 
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Gràfic 18. Ús mitjà diari de Youtube per televisió 
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Gràfic  19. Ús mitjà diari d'Instagram per televisió 
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Adreça web de les televisions 
 

Taula 7. Adreça de les pàgines web oficials de les televisions 

Televisió Web oficial 

TV3 http://www.ccma.cat/tv3/  

VAT http://www.asco.cat/web/index/televisio  

Teleb http://www.teleb.cat/  

Balaguer TV http://www.balaguer.tv/  

Banyoles Televisió http://banyolestv.cat/  

25TV http://www.25televisio.com/  

BTV http://www.btv.cat/  

Televisió del Berguedà http://tvbergueda.xiptv.cat/  

RTVCardedeu http://www.rtvc.cat/  

TVCostabrava http://tvcostabrava.xiptv.cat/  

Canal 10 Empordà http://www.canal10.cat/  

ETV http://www.etv.cat/  

Gavà Televisió http://www.gavatv.cat/  

Televisió de Girona http://tvgirona.xiptv.cat/  

VOTV http://votv.xiptv.cat/  

RTV l'Hospitalet http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio  

Canal Taronja Anoia http://canal-taronja-anoia.xiptv.cat/  

Lleida TV* http://www.segre.com/lltv_inici.html  

Canal Taronja Central http://canal-taronja-central.xiptv.cat/  

M1tv http://m1tv.xiptv.cat/  

Molins TV http://www.molinstv.com/  

Mollerussa TV http://www.mollerussa.tv/  

Vallès Visió http://www.vallesvisio.cat/  

Olot Televisió http://www.olot.tv/  

La Palma Televisió x 

Canal Reus TV http://www.canalreustv.cat/  

TVR http://televisiodelripolles.xiptv.cat/  

http://www.ccma.cat/tv3/
http://www.asco.cat/web/index/televisio
http://www.teleb.cat/
http://www.balaguer.tv/
http://banyolestv.cat/
http://www.25televisio.com/
http://www.btv.cat/
http://tvbergueda.xiptv.cat/
http://www.rtvc.cat/
http://tvcostabrava.xiptv.cat/
http://www.canal10.cat/
http://www.etv.cat/
http://www.gavatv.cat/
http://tvgirona.xiptv.cat/
http://votv.xiptv.cat/
http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio
http://canal-taronja-anoia.xiptv.cat/
http://www.segre.com/lltv_inici.html
http://canal-taronja-central.xiptv.cat/
http://m1tv.xiptv.cat/
http://www.molinstv.com/
http://www.mollerussa.tv/
http://www.vallesvisio.cat/
http://www.olot.tv/
http://www.canalreustv.cat/
http://televisiodelripolles.xiptv.cat/
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EmpordàTV http://empordatv.xiptv.cat/  

Sant Andreu TV http://santandreutv.com/satv/  

CugatTV http://www.cugat.cat/tv  

Vallès 1 TV http://www.tvsantcugat.cat/  

Televisió 10 http://www.rtv10.net/  

DespíTV http://www.despi.tv/  

Canal Camp Televisió http://canalcamp.xiptv.cat/  

PirineusTV http://www.pirineustv.cat/  

TAC12 TV http://tac12.xiptv.cat/  

TàrregaTV http://www.tarrega.tv/  

Canal Terrassa Vallès http://www.terrassadigital.cat/televisio/  

Canal Terres de l'Ebre http://canalte.xiptv.cat/  

Televisió de Vandellòs http://tvvandellos.xiptv.cat/  

RTV El Vendrell http://www.rtvelvendrell.cat/  

El 9 TV http://www.el9nou.cat/el9tv_o_0  

Aran TV http://arantv.xiptv.cat/  

Penedès Televisió http://www.rtvvilafranca.cat/penedes-tv/  

Canal Balu TV http://www.canalblau.cat/  

Tot Televisió http://www.tottv.cat/  

Canal 21 TV http://www.canal21ebre.com/  

Mola TV http://www.molatv.cat/  

El Punt Avui TV http://www.elpuntavui.tv/  

3d8TV x 

El Prat TV http://elprat.tv/  

Maricel TV http://mariceltv.xiptv.cat/  

8TV http://www.8tv.cat/  

 

Font: Elaboració pròpia 
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Índex de integració en la televisió social per televisió 
 

Gràfic 21. Distribució de l'ITTS per àrees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

TV3
VAT

Teleb

Balaguer TV

Banyoles Televisió

25TV

BTV

Televisió del Berguedà

RTVCardedeu

TVCostabrava

Canal 10 Empordà

ETV

Gavà Televisió

Televisió de Girona

VOTV

RTV l'Hospitalet

Canal Taronja Anoia

Lleida TV*

Canal Taronja Central

M1tv

Molins TV

Mollerussa TV

Vallès Visió

Olot Televisió

La Palma Televisió
Canal Reus TV

TVREmpordàTV
Sant Andreu TV

CugatTV

Vallès 1 TV

Televisió 10

DespíTV

Canal Camp Televisió

PirineusTV

TAC12 TV

TàrregaTV

Canal Terrassa Vallès

Canal Terres de l'Ebre

Televisió de Vandellòs

RTV El Vendrell

El 9 TV

Aran TV

Penedès Televisió

Canal Balu TV

Tot Televisió

Canal 21 TV

Mola TV

El Punt Avui TV

3d8TV

El Prat TV

Maricel TV
8TV

XS

CSW

CSM


	Segona part: Televisió social a Catalunya
	Presentació
	Estudi aplicat a les televisions catalanes
	Període
	Corpus d’anàlisi

	El model de televisió social al mercat televisiu català
	Integració en el model de televisió social
	Xarxes socials
	Espai web
	Aplicacions mòbil


	Índex d’Integració en la Televisió Social (ITTS)
	Annex
	Matrius d’anàlisi web, mòbil i de xarxes socials
	Dades  de les xarxes socials per televisió
	Adreça dels perfils corporatius
	Gràfics de l’any de creació
	Gràfics de l’ús mitjà

	Adreça web de les televisions
	Índex de integració en la televisió social per televisió


