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Resum  

Aquest Treball de Fi de Màster es desenvolupa com un projecte de tesi doctoral. Ens 

marquem l’objectiu general d’examinar les audiències dels serveis públics de radiodifusió 

a la Unió Europea amb l’estudi de cas de la CCMA i la BBC entorn de tres eixos: l’estat 

actual, el comportament i els reptes de futur. L’objecte d’estudi abastarà tot el procés 

comunicatiu, és a dir, el mitjà, els professionals, el contingut i l’audiència, examinem en 

tots quatre la influència dels nous mitjans en la producció i el consum. Per assolir 

l’objectiu general plantegem una metodologia mixta amb tècniques quantitatives, com 

l’enquesta experimental; tècniques qualitatives, com l’anàlisi documental, l’entrevista en 

profunditat, l’observació i els grups de discussió; i tècniques mixtes, com el Delphi i 

l’anàlisi de contingut. Els resultats obtinguts durant la tesi doctoral tenen una intenció 

prospectiva i la finalitat d’oferir estratègies per mantenir i millorar les audiències dels 

SPR a mig i a llarg termini en l’entorn digital.  

Paraules clau 

Servei públic de radiodifusió; UE; CCMA; BBC; Audiència; Nous mitjans; Professionals; 

Contingut; Anàlisi de contingut; Entrevista en profunditat; Observació; Grup de 

discussió; Delphi 

Abstract 

This Final Master Work is a proposition for a PhD. thesis project. The general goal of this 

project is to examine the public broadcasting service’s (PBS) audiences in European 

Union through a case study of CCMA and BBC arround three axis: the actual state, the 

behaviour and the future challenges. The object of study will cover all the comunicative 

process, by means off the media, the professionals, the content and the audience. All of 

this analyzed by the perspective of the influence of new media in the production and 

consumption. For achieve the general goal we propose a mix methodology with 

quantitative techniques, like the experimental survey; qualitatives techniques, like the 

documental analysis, the in-deph interview, the observation and the focus groups; and 

mix techniques, like the Delphi and the content analysis. The results obtained during the 

PhD. thesis have a prospective aim with the purpose of strategies to maintain and improve 

the PBS’s audiences in medium and long term.  

Key Words 

Public Broadcasting Service; EU; CCMA; BBC; Audience; New media; Professionals; 

Content; Content-analysis; In-deph interview; Observation; Focus group; Delphi 
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1 JUSTIFICACIÓ I MOTIVACIÓ 

El Treball Fi de Màster que aquí es defensa forma part del projecte de desenvolupament 

presentat al Doctorat Industrial en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

(CCMA) que porta com a títol: Modalitats de preferència d’ús i consum dels mitjans de 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Noves tendències i audiències. Aquest 

projecte se centra, amb un estudi de cas, en l’impacte dels nous mitjans en el servei públic 

de radiodifusió i les audiències de la CCMA. Tot i així, en aquest Treball de Fi de Màster 

(TFM) es desenvoluparà la proposta d’una una recerca més extensa com a estudi de cas 

múltiple, amb l’afegit de la BBC, sota la direcció del doctor Frederic Guerrero-Solé.  

Amb l’arribada dels nous mitjans, analitzar com es modifiquen les estratègies dels 

operadors i les pràctiques dels consumidors és un tema rellevant i actual, amb 

implicacions pràctiques per a les corporacions públiques i les seves audiències. A més, es 

tracta d’un problema d’investigació que afecta un sector ampli de la societat, com a 

ciutadans-audiència, i permet millorar i adaptar l’oferta dels operadors a les seves 

necessitats i demandes. Val a dir que aquests mitjans de servei públic tenen un important 

paper com a emissors de valors democràtics i fomentadors d’una esfera pública de 

discussió entre els ciutadans i les institucions. Un paper que ja ha quedat demostrat en un 

gran nombre d’investigacions. De la mateixa manera, la seva rellevància radica en el 

manteniment d’identitats nacionals, un factor clau en una societat europea diversa.  

Per tot això, aquest projecte pretén afegir coneixement i evidenciar la qüestió a nivell 

teòric i metodològic a partir de l’estudi de la CCMA i la BBC i, en comparació, d’altres 

operadors públics europeus. Sense un públic fidelitzat, resulta difícil per als mitjans 

públics justificar la seva existència en un mercat comercial i desregulat. Per això, el 

present projecte aportarà eines útils i replicables a l’estudi de les audiències perquè 

aquests serveis públics puguin millorar-les o mantenir-les amb el pas del temps. 

Finalment, la investigació suposarà un avenç teòric en la comprensió dels públics i els 

hàbits de consum, així com dels mitjans i la seva adaptació a l’entorn digital. 

D’altra banda, aquest projecte s’adequa a les línies de recerca del Departament de 

Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra pel que fa a la Unitat d’Investigació en 

Comunicació Audiovisual (UNICA) i les seves àrees sobre Anàlisi de la Producció 

Audiovisual i Comunicació en l’Era Digital. Aquesta adequació és doble: l’objecte 
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d’estudi i la metodologia aplicada. En primer lloc, l’estudi de la CCMA i la BBC i les 

seves audiències requereix una àmplia anàlisi dels seus mitjans, canals i programes a més 

de la producció i l’adequació d’aquesta envers els públics. En segon lloc, a nivell 

metodològic tenim molt en compte l’element digital o dels nous mitjans a l’hora de 

plantejar com s’ha d’abordar la relació entre els mitjas públics i els usuaris, que ara són 

una part molt més activa del procés de comunicació.  

A nivell personal, considero que accedir al Doctorat en Comunicació de la Universitat 

Pompeu Fabra mitjançant el Doctorat Industrial en la CCMA m’aportarà les eines 

necessàries per desenvolupar el meu projecte, eines com el contacte amb acadèmics i 

professionals o la infraestructura i l’equipament de la Universitat i la Corporació. A més, 

vull remarcar el meu compromís, esforç i motivació personal per dur a terme durant els 

meus anys de doctorat tot aquest projecte i aportar a la UPF el meu temps, coneixent i 

producció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
11 

 
 

2 INTRODUCCIÓ 

La presència dels serveis públics de radiodifusió (SPR) a Europa es remunta vuitanta anys 

enrere. Aquestes corporacions es caracteritzaven per ser monopolis públics i això les 

convertia en els únics proveïdors de continguts fins l’arribada dels operadors privats 

(Nissen, 2006; Curran et al., 2009). Aquesta situació va crear una estreta relació entre els 

SPR i l’audiència. Els continguts dels inicis es van caracteritzar per la vocació de servei 

públic i la intenció d’arribar a gran públic i, per tant, fonamentar la programació en una 

clara funció educativa, didàctica i cultural (Enli, 2008).  

D’altra banda, la seva integració a Europa va ser irregular amb forts condicionaments 

econòmics. La primera corporació de SPR es va inaugurar el 18 d’octubre de 1922 sota 

el nom de British Broadcasting Corporation o, com la coneixem popularment, la BBC. 

En qualsevol cas, després de la Segona Guerra Mundial es produeix un important canvi 

en la gestió i els principis dels SPR existents que marcarien una tendència que arribaria 

fins a l’actualitat. Ens referim a la imparcialitat política com a bandera ideològica dels 

SPR (Hallin i Mancini, 2004). Si durant el període d’abans i durant la contesa havien estat 

objecte de forts controls polítics, després de la guerra se sotmetrien a un fort escrutini 

públic per evitar-ho (Joesaar, 2011). 

L’arribada de la desregulació i l’entrada de nombrosos operadors privats entorn els anys 

setanta i vuitanta en forma de canals o conglomerats mediàtics aboca els SPR a conviure 

i competir (Suárez Candel, 2009; Lund i Berg, 2009). Aquesta competència per uns 

públics únics que llavors es fragmentaven va provocar forts debats sobre les veritables 

funcions dels SPR, la necessitat de la seva existència o el perquè d’un finançament públic, 

que podia entendre’s com una competència deslleial (Steemers, 2003; Mansell, 2012). 

Els debats van provocar la implementació de tres formes de finançament en funció del 

país: el cànon, la taxa o l’impost indirecte. 

El mapa d’operadors no només es va reduir en una composició dual a la UE (públics i 

privats), sinó que als operadors públics s’hi comencen a afegir mitjans 

regionals/autonòmics i locals amb les mateixes finalitats i funcions que els serveis públics 

estatals però amb un clar component geogràfic, identitari i, en alguns casos, lingüístic 

(Garitaonandia, 1997; Palacio, 2006; Agirreazkuenaga, 2012; Marín i Otto, 2012). La 

complexa configuració del mapa de mitjans a Europa s’intensifica amb l’arribada 
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d’internet que obliga als SPR i als operadors privats a adaptar-se a noves formes de 

consum i de relació entre les seves audiències i el contingut (Cola i Prario, 2012).  

Els anomenats nous mitjans i les audiències actives o participatives (Syvertsen, 2002; 

Pérez Tornero, 2005; García Avilés, 2012) poden considerar-se un dels reptes més 

importants a què s’enfronten els SPR en la seva història. Com canvia això les preferències 

dels públics davant els continguts? Quines tendències de consum esperem que hi hagi als 

SPR a mig i llarg termini? És possible conciliar les missions de servei públic i atraure 

grans audiències amb els nous mitjans? Aquestes i altres qüestions es plantegen en aquest 

projecte amb una clara vocació pronòstica. De forma específica, ens proposem estudiar 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la British Broadcasting 

Corporation (BBC) a través dels públics, el contingut i els professionals que la conformen.  

2.1 ELS SPR A LA UNIÓ EUROPEA (UE) 

Aquest apartat aprofundirà en la distribució dels SPR als 28 països de la UE així com als 

seus consells reguladors de l’audiovisual. Això ens permet contextualitzar quin lloc 

ocupen la CCMA i la BBC dins els SPR europeus i quin tipus d’autoritat reguladora 

controla la seva activitat i les seves missions de servei públic. 

2.1.1 Extensió. Mapa dels SPR a la Unió Europea  

L’extensió dels SPR als països de la Unió Europea segueix una distribució irregular pel 

que fa a la seva data de fundació. Per això, hem classificat els SPR per data de fundació i 

nom en l’idioma original. Sobre la fundació tenim en compte la data en què primer van 

començar les emissions de ràdio o televisió, i no el moment en què ambdós mitjans es 

trobaven en funcionament. Hem seguit aquest criteri perquè no tots els SPR disposen de 

ràdio i televisió. A continuació mostrem a la Taula 1 aquesta classificació: 

Taula 1. Mapa dels SPR a la UE en relació al país, la companyia i la data de fundació. Elaboració pròpia a partir 

de dades de la Unió Europea de Radiodifusió (UER) i la Federación de Organismos de Radiotelevisión 

Autonómica (FORTA), entre altres. 

País SPR Fundació 

Alemanya Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland 

(ARD) 

1950 

 

Àustria Österreichischer Rundfunk (ORF) 1955  
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Bèlgica Vlaamse Radio- en Televisieomroep and Radio-

Télévision Belge de la Communauté française (VRT-

RTBF) 

1930 

Bulgària Bŭlgarska natsionalna televiziya (BNT) 

Bâlgarsko Nacionalno Radio (BNR) 

1959 

1938 

Xipre Cyprus Broadcasting Corporation (CY/CBT) 1953 

Croàcia Hrvatska Radiotelevizija (HRT) 1956 

Dinamarca DR 1927 

Eslovàquia Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) 2011 

Eslovènia Radiotelevizija Slovenija (RTVSLO) 1928 

Espanya Radiotelevisión Española (RTVE) 1956 

Euskal Irrati Telebista (EiTB) 1982 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) 1983 

Agencia Pública Empresarial de la Radiotelevisión de 

Andalucía (RTVA) 

1988 

Compañía de Radiotelevisión de Galicia (CRTVG) 1984 

Radiotelevisión Canaria (RTVC) 1998 

Ente Público Radio Televisión Madrid (RTVM) 1989 

Radio Televisión de la Región de Murcia (RTRM) 2004 

Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 

(CARTV) 

1987 

Radio Televisión del Principado de Astuarias (RTPA) 2005 

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (RTIB) 2005 

Canal Extremadura Televisión (CET) 2005 

Radio Televisión Ceuta (RTVCE) 2005 

Estònia Eesti Rahvusringhääling (ERR) 2007 

Finlàndia Yleisradio (Yle) 1926 

França France Televisions (FT) 1992 

Grècia New Hellenic Radio, Internet and Television 

(NERITV)1 

2014 

Hongria Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

(MTVA) 

2011 

Irlanda Raidió Teilefís Éireann (RTE) 1960 

Itàlia Radiotelevisione Italiana (RAI) 1954 

Letònia Latvijas Televīzija (LTV) 1954 

Lituània Lietuvos Radijas ir Televizija (LRT) 1926 

Luxemburg - - 

                                                
1 El govern grec d’Andonis Samaràs, líder de Nova Democràcia va decidir refundar l’Ellinikí 
Radiofonía Tileórasi que es va crear originalment a l’any 1938 (ràdio) per un nova corporació 
sota el nom de New Hellenic Radio, Internet and Television a l’any 2014. 
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Malta Public Broadcasting Services Malta (PBSM) 1975 

Països 

Baixos 

Nederlandse Publieke Omroep (NPO) 1920 

Polònia Polskie Radio i Telewizja (PRT) 1926 

Portugal Rádio e Televisão de Portugal (RTP) 1957 

Regne Unit British Broadcasting Corporation (BBC) 1922 

Romania Societatea Română de Radiodifuziune (ROR) 1994 

Suècia Sveriges Television och Radio Grupp (STR) 1979 

Txèquia Cesky Rozhlas (CR) 1923 

 

Com podem comprovar a la Taula 1, Luxemburg no té cap servei públic de mitjans de 

comunicació. De fet, la companyia RTL Group, que va començar operant a Luxemburg 

una ràdio, es va convertir amb el pas del temps en líder mediàtic en el sector de 

l’entreteniment. Actualment disposa de 54 televisions i 29 ràdios en més de deu països i 

amb uns ingressos de més de cinc mil milions d’euros. 

D’altra banda, la taula recull a Espanya un operador públic de cobertura nacional (RTVE) 

i dotze operadors públics de cobertura autonòmica o regional. Tot i que és cert que 

existeixen ràdios i televisions regionals a altres països de la mostra, el cas d’Espanya és 

únic a la UE a causa de la distribució geopolítica del territori en un Estat autonòmic. 

Aquesta situació, similar a la de l’Alemanya federal, genera que les autonomies 

espanyoles reivindiquin un sistema propi de radiotelevisió com a un servei públic 

indispensable per als ciutadans. A partir de l’any 1982 i 1983 sorgeixen els SPR 

autonòmics de la mà d’Euskal Irrati Telebista i la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals. Els SPR autonòmics funcionen com a SPR estatals pel que fa a la 

independència pressupostària i de contingut, tot i que la infraestructura és controlada per 

l’Estat espanyol (Moragas i Garitaonandia, 1994; Ibáñez, 1995; Arrieta, 2009; 

Agirreazkuenga, 2012).  

2.1.2 Autoritats audiovisuals i SPR a la Unió Europea 

El paper de les autoritats audiovisuals és fonamental per al manteniment d’un adequat 

servei públic. Aquesta adequació contempla els consells audiovisuals i els reguladors de 

telecomunicacions com a eines d’escrutini, control, sanció o supervisió que promou un 

sistema de mitjans públics i privats al servei dels interessos de l’audiència o dels usuaris.  
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Tot i que, com veurem a continuació, no tots el països disposen d’un consell audiovisual, 

en alguns casos és l’autoritat en matèria de telecomunicacions la que s’encarrega de la 

supervisió dels SPR i dels operadors privats. Aquesta supervisió no sol tenir en compte 

la programació i se centra en aspectes d’estructura de mercat i indústria. En qualsevol cas, 

una vegada presentem la distribució comentarem amb més profunditat aquestes 

particularitats, a més de detallar el cas de la BBC i la CCMA. 

A continuació presentem a la Taula 2 la distribució de les autoritats audiovisuals en funció 

del país d’origen i d’una breu descripció: 

Taula 2. Autoritats reguladores de l'audiovisual a la UE en funció del país. Elaboració pròpia a partir de dades 

de l'European Audiovisual Observatory, l’European Platform of Regulatory Authorities i les pàgines web de 

cada organisme 

País Autoritat audiovisual Descripció 

Alemanya Kommission zur Ermittlung 

der Konzentration im 

Medienbereich (KEK) 

 

 

 

Die Medienanstalten 

 

 

 

 

Landesmedienanstalten 

La KEK s’encarrega de supervisar la 

diversitat d’opinió, el pluralisme, la 

llibertat d’expressió i l’adequació del 

contingut en el sistema de televisió 

privada nacional. 

 

Regula i promou el sistema dual de 

radiotelevisió alemany tot i que les seves 

funcions se centren en els operadors 

privats. 

 

Conjunt de reguladors regionals que 

supervisen el compliment de les 

obligacions de servei públic. 

Àustria Kommunikationsbehörde 

Austria (KommAustria) 

Pertany a la Rundfunk & Telekom 

Regulierungs i el seu funcionament es 

configura com un jutjat de 5 membres 

que tenen autoritat per sancionar. 

Regulen tant operadors públics com 

privats però dediquen funcions especials 

a controlar el compliment de les 

missions de servei públic de l’ORF.  
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Bèlgica Belgisch Instituut voor 

postdiensten en 

telecommunicatie 

 

Vlaamse Regulator vor de 

Media 

 

 

 

 

 

 

Regional Behörden 

S’encarrega de la supervisió de la 

concentració i dels aspectes tècnics de la 

emissió dels operadors públics i privats. 

 

Autoritat independent amb poder 

sancionador i formada per 5 membres. 

Supervisa els continguts i disposa d’una 

cambra especial per la protecció dels 

menors. D’altra banda, controla el 

compliment de les obligacions del VRT-

RTBF. 

 

A més del VRM, 2 reguladors es 

comparteixen la supervisió dels 

operadors que emeten francès (Conseil 

Supérieur de l’Audiovisuel) i en 

alemany (Medienrat der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft 

Belgiens). 

Bulgària Комисия за регулиране на 

съобщенията 

(Communication 

Regulation Commission)  

La seva autoritat reguladora se centra en 

el mercat de telecomunicacions. 

Funciona com un supervisor del mercat, 

competència, aspectes tècnics d’emissió 

i el respecte a la legislació vigent en 

matèria audiovisual.  

Xipre Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου (Cyprus Radio 

Television Authority) 

Aquest regulador descriu en les seves 

tasques una especial atenció a la 

diversitat, la pluralitat i la llibertat 

d’expressió. A més d’observar i 

controlar el contingut s’assegura de que 

es respecti l’estructura de mercat evitant 

la concentració. 

Croàcia - A Croàcia figuren dos organismes de 

control del mercat de comunicacions de 

nous mitjans: Agencija za elektronicke 

medije i Hrvatska agencija za poštu i 

elektroničke komunikacije. Tot i així, no 

disposa de cap organisme regulador de 

l’audiovisual pel que fa al contingut i a 

la seva estructura. 

Dinamarca Radio og Tv-Nævnet 

(RTN) 

El RTN és una autoritat independent 

amb poder sancionador. Les sancions 

que aplica estan per sota altres 

organismes quan es tracta de matèria 

audiovisual. Les seves funcions són la 

distribució de llicències, la supervisió 

del contingut públic i privat i el control 

de les subvencions dels mitjans públics.  
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A més, Dinamarca disposa del 

Erhvervsstyrelsen (Danish Business 

Authority). Les seves funcions es 

redueixen a l’àmbit industrial i de 

mercat. 

Eslovàquia Rada pre Vysielanie a 

Retransmisiu (RVR) 

 

 

 

 

 

 

 

Telekomunikačný úrad 

Slovenskej Republiky 

Les seves funcions se concentren en la 

monitorització de l’activitat audiovisual 

pel que fa a la programació, el control de 

les llicències i la supervisió de les 

missions de servei públic del RTVS. Té 

poder legislatiu i pot desenvolupar regles 

i codis a més de poder sancionador i 

revocador de llicències o subvencions. 

 

És l’autoritat reguladora en matèria 

industrial i de mercat que supervisa la 

concentració i la concessió de llicències 

entre d’altres aspectes relatius a 

l’emissió.  

Eslovènia Svet za Radiodifuzujo (SR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencija za komunikacijska 

omrežja in storitve 

Republike Slovenije 

(AKOS) 

Aquest consell audiovisual amb 7 

membres té poder regulador i 

sancionador. Les seves disposicions 

només es poden recórrer davant 

tribunals. Les seves àrees d’actuació 

s’especialitzen en la programació tant 

dels operadors públics com privats. 

També tenen una funció 

d’assessorament envers les institucions 

públiques i les empreses. D’altra banda, 

vigilen l’atorgament de llicències i el 

finançament dels operadors.  

 

És el regulador en matèria de 

telecomunicacions pel que fa al mercat. 

Té funcions de sanció, promoció i 

protecció del mercat audiovisual.  

Espanya 
 

 

Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia 

(CNMC) 

La CNMC actua com autoritat 

audiovisual a nivell nacional però les 

seves funcions no s’especialitzen en la 

programació i el contingut dels 

operadors, sinó en la seva estructura, 

cobertura i finançament. A més, 

supervisa la cessió de llicències i els 

assumptes relacionats amb 

infraestructures. 

Consells audiovisuals 

autonòmics 

Les competències en qüestió de 

programació i contingut poden exercir-
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les les diferents comunitats de l’Estat. En 

el cas d’Espanya només Catalunya i 

Andalusia disposen actualment de 

consells audiovisuals amb poder 

regulador tot i que en altres comunitats 

van tenir en el passat (Navarra) i altres es 

plategen la seva creació (Canàries). 

Catalunya  

Consell Audiovisual de 

Catalunya (CAC) 

És el primer d’aquestes característiques 

a Espanya. Està format per 6 membres 

escollits pel Parlament. Entre les seves 

funcions destaquen la protecció del 

pluralisme, la diversitat i la llibertat 

d’expressió. A més, realitza tasques 

d’arbitratge en conflictes entre mitjans 

de comunicació, elabora informes de 

supervisió amb recomanacions i promou 

la recerca a través del finançament de 

projectes sobre l’audiovisual.  

 

D’altra banda, funciona com a 

organisme de control de la CCMA i 

vetlla pel compliment de les missions de 

servei públic de la corporació. Es 

conforma com a canal d’assessorament a 

tres bandes: govern, operadors i 

audiència. 

Andalusia  

Consejo Audiovisual de 

Andalucía 

Aquest consell té una clara orientació 

cap a la promoció de la cultura i identitat 

de la comunitat. Supervisa els operadors 

públics i privats, el respecte del 

pluralisme i la diversitat, a més de 

l’adequació dels continguts als menors. 

D’altra banda, supervisa la publicitat i 

elabora codis ètics i d’autoregulació com 

a base pels mitjans de comunicació que 

emeten a Andalusia.  

 

Finalment, intervé en conflictes entre 

audiència i mitjans, vigila la 

concentració del mercat i controla que 

RTVA compleixi les seves obligacions 

de servei públic. 

Estònia - Estònia no té cap autoritat reguladora de 

l’audiovisual tot i que Tehnilise 

Järelevalve Amet (TJA) és el més 

semblant. Aquest organisme té una 

funció de promoció i control industrial 

amb èmfasi en les infraestructures. De 
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fet, està lligat al ministeri d’Economia 

del país. 

Finlàndia Viestintävirasto (FICORA) 

 

 

 

 

 

Mediakasvatus- ja 

kuvaohjelmakeskus  

(MEKU) 

És l’autoritat en matèria de 

telecomunicacions. Supervisa el mercat, 

les infraestructures i el compliment de la 

regulació per part dels prestadors de 

serveis televisius, postals, virtuals, etc.  

 

Supervisa els programes i continguts 

emesos al país per controlar que 

s’ajusten a la regulació. Aquest consell 

està compost per experts, part d’ells 

dedicats a la protecció dels menors 

davant continguts perjudicials. En aquest 

sentit, es crea com un organisme de 

vigilància i educació mediàtica que 

fomenta les bones pràctiques entre els 

operadors. 

França Conseil supérieur de 

l'audiovisuel (CSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorité de régulation des 

communications 

électroniques et des postes 

(ARCEP) 

El CSA és el consell audiovisual francès 

amb 9 membres i poder regulador i 

sancionador. Vetlla pel respecte al 

pluralisme, la diversitat, el respecte a les 

audiències i l’adequació dels continguts. 

A més, s’encarrega de la distribució de 

llicències i el control dels operadors 

quant a la seva programació, realitza 

arbitratges en conflictes entre mitjans o 

mitjans i audiència i té importants 

tasques de promoció i manteniment de la 

llengua i cultura francesa.  

 

D’altra banda, destaquen els seus 

informes de monitoratge de l’activitat 

audiovisual i el control de la TF en el 

compliment de les obligacions de servei 

públic. 

 

Aquest organisme controla el 

funcionament del mercat de 

telecomunicacions pel que fa a 

l’estructura, la competència o les 

infraestructures. Recentment afegeix a 

les seves competències el control del 

sector postal i les comunicacions 

electròniques. 

Grècia Εθνικό Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) 

Les competències d’aquest consell 

format per 7 membres van des de la 

supervisió de la qualitat ètica i el 
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(National Council for Radio 

and Television) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (EETT) 

(Hellenic Communications 

and Post Commission) 

respecte del pluralisme, la diversitat o la 

veracitat dels continguts fins a 

l’atorgament de llicències, el control de 

les freqüències per garantir el màxim de 

cobertura i la vigilància del mercat per 

evitar concentració. També pot emetre 

sancions o recomanacions i respon 

davant queixes de l’audiència. 

 

Finalment, realitza informes sobre els 

punts anteriors i assessora en matèria 

audiovisual al Ministre d’Interior grec. 

 

Aquest organisme se centra en el 

desenvolupament i control de la 

indústria de telecomunicacions. 

Actualment abasta competències en el 

sector postal i de nous mitjans Garanteix 

la correcta distribució d freqüències, 

promou la inversió en el mercat de 

mitjans de comunicació i supervisa la 

concentració entre altres funcions. 

Hongria Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 

(NMHH) 

El NMHH és un regulador del mercat de 

telecomunicacions que actualment 

també s’encarrega de vetllar pel sector 

postal i dels nous mitjans. Realitza 

informes anuals en matèria de 

telecomunicacions que remet al 

parlament. Entre les seves tasques 

podem trobar la vigilància de la 

concentració, les infraestructures, 

l’atorgament de llicències o la detecció 

de infraccions en els operadors. A més, 

gestiona les relacions entre usuaris i 

mitjans.  

 

No existeix cap consell audiovisual al 

marge de l’autoritat en 

telecomunicacions que supervisi els 

continguts. 

 

Irlanda Údarás Craolacháin na 

hÉireann (Broadcasting 

Authority of Ireland) 

 

 

 

 

El BAI és un consell audiovisual que 

vetlla per l’adequació del contingut pel 

que fa a cultura, identitat i llengua, valors 

ètics, pluralisme polític, diversitat o 

llibertat d’expressió. A més, garanteix el 

correcte funcionament de la RTE i el 
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Coimisiún um Rialáil 

Cumarsáide (Commission 

for Communication 

Regulation) 

compliment de les obligacions de servei 

públic.  

 

Funciona també com a mediador entre 

parlament, operador i audiència en 

conflictes o actuacions.  

 

Les funcions d’aquest regulador en 

telecomunicacions format per 3 

membres o comissaris van des de la 

protecció dels usuaris, la garantia de 

servei mitjançant la supervisió 

d’infraestructures i l’assessorament a 

operadors i govern- 

Itàlia Autorità per le garanzie 

nelle 

comunicazioni (AGCOM) 

L’AGCOM, format per 5 membres, té 

competències en telecomunicacions pel 

que fa al mercat i al contingut. Per una 

banda, controla la industrial, vetlla pel 

desenvolupament del mercat dels nous 

mitjans i assessora al Parlament en 

matèria de comunicació. Per altra banda, 

supervisa el servei públic de radiodifusió 

italià perquè compleixi les seves 

obligacions i actua d’intermediari entre 

govern, mitjà i audiència o usuari. 

Letònia Nacionālā Elektronisko 

Plašsaziņas Līdzekļu 

Padome (NEPLP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiedrisko Pakalpojumu 

Regulēšanas Komisija 

(NPRK) 

Amb èmfasi en els mitjans de 

comunicació electrònics, aquest 

regulador format per 5 membres du a 

terme diverses tasques: promoció de la 

inversió, vigilància de l’activitat i de 

l’estructura del mercat, monitoratge i 

mediació entre mitjà i audiència. També 

assessora el govern i els operadors 

perquè desenvolupin actuacions 

ajustades a la legislació letona.  

 

A més, supervisa la qualitat dels 

programes emesos i reporta el mal 

funcionament del contingut dels mitjans. 

 

El NPRK és un regulador independent 

format per 5 membres que supervisa el 

correcte funcionament dels serveis 

públics del país. Entre ells, el LTV i el 

compliment de les seves obligacions de 

servei públic. La seva funció es 

fonamentalment d’intermediari entre 

usuaris i serveis. Té poder administratiu 
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i pot realitzar actuacions sobre els 

serveis públics d’acord amb la seva tasca 

mediadora. 

Lituània Lietuvos radijo ir televizijos 

komisija (LRTK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Ryšių 

Reguliavimo Tarnyba 

(LRRT) 

Aquest organisme d’11 membres 

treballa conjuntament amb el seu 

homòleg en qüestions de 

telecomunicacions i té competències de 

regulació i sanció. Les seves funcions se 

centren en la distribució de llicències, la 

supervisió del contingut perquè s’ajusti 

als paràmetres que fixa la legislació 

lituana, l’assessorament al senat del país 

i la mediació entre audiència i mitjà. 

 

El RRT que treballa conjuntament amb 

el LRTK és una autoritat independent 

que assegura el correcte 

desenvolupament del mercat de 

telecomunicacions. Per això supervisa 

les infraestructures, l’estructura del 

mercat, la inversió en nous mitjans o la 

qualitat i extensió de l’emissió entre 

altres funcions. 

Luxemburg - Luxemburg no té cap SPR i per tant no 

considerem les seves autoritats. Tot així 

al país coexisteixen dues autoritats: 

l’Autorité Luxembourgeoise 

Indépendante de l'Audiovisuel (ALIA) i 

Institut Luxembourgeois de Régulation 

(ILR). 

Malta Malta Broadcasting 

Authority (MBA) 

 

 

 

 

 

 

 

Malta Communication 

Authority (MCA) 

El MBA és un organisme independent 

format per 5 membres. Controla les 

produccions realitzades a Malta per 

operadors locals perquè compleixin amb 

els requisits quant a qualitat i diversitat 

de contingut. També té tasques de 

regulació de llicències i de mediació 

entre públics i mitjans.  

 

Aquest regulador de telecomunicacions 

està dirigit per un grup de 4 membres. 

Entre les seves funcions destaca la 

implementació a Malta de les TIC, la 

supervisió de les infraestructures i la 

promoció de la innovació. També 

controla l’estructura del mercat per 

evitar conflictes de competència i atén 
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els usuaris dels diferents serveis de 

comunicació. 

Països 

Baixos 

Comissariaat voor de Media 

(CvdM) 

El CvdM és un consell audiovisual 

format per tres comissaris. Les seves 

tasques van des del control dels mitjans 

de servei públic pel que fa a les seves 

obligacions al control d’operadors 

privats. Realitzen actuacions quan es 

vulneren principis com el pluralisme, la 

llibertat d’expressió, la diversitat o els 

continguts per menors. Té poder 

regulador pel que fa a l’atorgament de 

llicències i pot emetre sancions que, de 

no ser, complides es remeten als 

tribunals. 

 

També realitza informes amb actuacions 

i recomanacions a més d’atendre 

l’audiència. 

Polònia Krajowa Rada Radiofonii i 

Telewizji (KRRiT) 

El KRRTiT és un consell audiovisual 

independent i amb poder regulador i 

sancionador format per 5 membres. 

Entre les seves funcions principals es 

troben la supervisió del contingut i la 

programació perquè respectin la 

legislació pel que fa a pluralisme, 

llibertat d’expressió, diversitat, etc. La 

vigilància del mercat de distribució de 

llicències i compliment dels requisits per 

emetre a Polònia. L’assessorament 

jurídic en matèria audiovisual cap al 

govern i el desenvolupament 

d’actuacions de recerca i innovació.  

Portugal Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social (ERC) 

Aquesta entitat de 5 membres funciona 

com a consell audiovisual tot i que també 

té competències de regulació al mercat 

de telecomunicacions. És independent i 

té entitat jurídica i patrimoni propi. 

Supervisa tots el mitjans de comunicació 

que emeten a Portugal i l’adaptació del 

contingut a la Constitució, com ara el 

pluralisme, la diversitat, la protecció del 

menor, etc. També controla la concessió 

de llicències i el compliment per part 

dels operadors dels requisits per emetre 

al país. 

Regne Unit Office of Communications 

(Ofcom) 

L’Ofcom és un organisme independent 

format per dos comitès, l’executiu i el de 
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política, que sumen un total de 13 

membres. Duu a terme tasques de consell 

audiovisual i d’autoritat en 

telecomunicacions. Pel que fa al consell, 

supervisa el compliment de les 

obligacions de servei públic de la BBC i 

l’adequació del contingut de la resta de 

mitjans a la legislació britànica. Són 

d’especial interès àrees com l’ètica, la 

transparència, el respecte al pluralisme, 

la llibertat d’expressió i la protecció dels 

menors.  

 

D’altra banda, l’autoritat en matèria de 

telecomunicacions, l’Ofcom controla i 

supervisa qualsevol operador i servei de 

comunicació. Té capacitat reguladora i 

pot atorgar o revocar llicències i 

penalitzar operadors. Es considera també 

defensor dels usuaris i fa d’intermediari 

entre ells i els operadors. 

Romania Consiliul National al 

Audiovizualului (CNA)  

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea Naţională 

pentru Administrare şi 

Reglementare în 

Comunicaţii (ANCOM) 

El CNA és un consell audiovisual format 

per 11 membres. Les seves tasques se 

centren en la protecció de l’audiència de 

continguts abusius amb especial èmfasi 

en els menors. A més, treballa 

conjuntament amb el govern i té poder 

regulador pel que fa a la concesió de 

llicències. 

 

És l’autoritat reguladora en 

telecomunicacions. Les seves funcions 

abasten tot l’àmbit industrial i de mercat 

audiovisual i multimèdia. Té capacitat 

reguladora i supervisa especialment 

l’estructura del mercat, promou la 

inversió i la innovació en l’àmbit dels 

nous mitjans. A més, vetlla pels usuaris i 

fa d’intermediari entre ells i els 

operadors. 

Suècia Myndigheten för Radio och 

TV (MRTV) 

El MRTV és el consell audiovisual 

depenent del Ministeri de cultura suec 

format per 3 membres (actualment dos 

per vacant). Entre les seves funcions, 

monitoritzen els continguts dels mitjans 

de comunicació per supervisar la seva 

adequació, realitza tasques 

d’investigació i desenvolupament, emet 
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informes d’assessorament pel govern i 

actua com a defensor de l’usuari.  

Txèquia Rada pro Rozhlasové a 

Televizní Vysílání (RRTV) 

Aquest consell audiovisual està format 

per 4 membres i té poder regulador i 

sancionador. Supervisa els continguts 

emesos pels mitjans de comunicació del 

país i la seva adequació. S’encarrega de 

les llicències i les subvencions a més 

d’actuar com a defensor dels interessos 

de l’audiència sobre els continguts. 

 

Com podem comprovar a la Taula 2, existeix diversitat en la presència de reguladors i 

consells audiovisuals en els països de la UE. De fet, hem pogut observar tres tipus 

d’autoritats: el consell audiovisual, el regulador de telecomunicacions i l’autoritat mixta. 

El consell audiovisual té funcions de protecció i seguiment del contingut a més de la 

regulació i la sanció segons el país. El regulador de telecomunicacions s’encarrega de tot 

allò relacionat amb infraestructures, estructura de mercat i competència i relació entre 

govern, operadors i usuaris. Finalment, l’autoritat mixta és aquella que comparteix 

funcions de control del contingut i seguiment dels mitjans de servei públic amb les 

funcions de supervisió i regulació en matèria de telecomunicacions.  

Dins aquestes formes d’autoritat existeix diversitat de composició, poders i àmbits 

d’actuació. El nombre de membres que formen els organismes oscil·la entre els 3 i 11 

membres, que normalment tenen perfils d’experts, professionals i/o acadèmics en mitjans 

de comunicació. Pel que fa als poders, els consells solen ser ens independents 

jurídicament i de finançament, perquè així puguin desenvolupar les seves activitats sense 

cap intervenció política. En qualsevol cas, els membres poden ser escollits pel parlament 

i intervenir en el mitjà en representació de la política. D’altra banda, en el cas dels 

consells, poden tenir poder de reguladors i supervisors en l’atorgament de llicències, de 

sancions que només es poden recórrer als tribunals i de legisladors i assessors en matèria 

audiovisual amb contacte directe amb els governs. En el cas dels reguladors de 

telecomunicacions i les autoritats mixtes poden tenir poders de reguladors, sancionadors 

i intermediaris. En últim lloc, els àmbits d’actuació van des del contingut, les llicències i 

les audiències, en el cas dels consells; fins a les inversions, infraestructures i l’estructura 

del mercat, en la resta de formes. 
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Dels 28 països i més de 40 autoritats en matèria audiovisual que hem trobat, aprofundirem 

en els casos de l’Ofcom i el CAC. Aquests organismes són l’autoritat dels mitjans de 

comunicació en els casos d’estudi, BBC i CCMA respectivament. Entre ells existeixen 

diferències de competències, estructura, àmbit d’actuació i pressupost, entre altres 

característiques. En primer lloc, l’Ofcom està formada per 9 membres. És una autoritat 

independent pel que fa a la Independent Television Commission (ITC) i la Broadcasting 

Standard Comission (BSC) i depèn del govern en altres comissions centrades en 

infraestructures o regulació de telecomunicacions. Aquestes comissions tenen un paper 

fonamental en l’escrutini i la supervisió de la BBC i garanteixen que la corporació 

compleixi les missions de servei públic. A més, l’Ofcom també duu a terme una 

supervisió dels operadors privats i en les seves comissions de telecomunicacions avalua 

l’estructura del mercat i la competència.  

En segon lloc, a la CCMA intervenen dos autoritats, la CNMC i el CAC, tot i que només 

ens centrarem en el CAC com a consell audiovisual que supervisa la corporació. El CAC 

està compost per 6 membres escollits pel parlament autonòmic i respecten la 

representació parlamentària dels grups. En aquest sentit podem considerar que no és un 

organisme independent de l’àmbit polític. Les seves funcions giren en torn el contingut i, 

entre altres, hi ha la protecció del pluralisme, la garantia de llibertat d’expressió, la 

protecció dels menors o la defensa de l’audiència. D’altra banda, motiva la recerca en 

l’àmbit de la comunicació amb les seves subvencions a projectes acadèmics. En relació a 

la CCMA, és l’encarregada de supervisar el compliment del contracte de servei públic 

per part de la corporació. A més, vigila especialment les obligacions envers la llengua i 

la cultura catalana, quant a normalització i promoció. Pel que fa al poder jurídic, pot 

emetre sancions i desenvolupar regulacions d’acord amb la legislació vigent en matèria 

audiovisual. Aquestes actuacions poden dur-les a terme sobre qualsevol operador o mitjà 

de comunicació que emeti a Catalunya. Així doncs, té un ampli departament de 

monitorització on analitza les emissions per comprovar que s’ajusten als criteris de 

qualitat i servei públic.  

Per finalitzar, considerem que les autoritats audiovisuals són essencials per comprendre i 

desenvolupar actuacions destinades a la millora de les audiències. Com comentarem al 

següent apartat, aquesta millora en els SPR ha d’anar de la mà de les missions i 

obligacions de servei públic. Per tant, sense conèixer les característiques, directrius i 
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funcions d’aquests organismes no es poden aplicar actuacions sobre el contingut per 

modificar les audiències. Al cap i a la fi, en el cas de la BBC i la CCMA, seran aquests 

reguladors els encarregats d’acceptar o rebutjar les aportacions que resultin d’aquest 

projecte. 
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3 MARC TEÒRIC I ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

Aquest apartat recollirà les principals perspectives teòriques relacionades amb els SPR i, 

de forma específica, els SPR a la UE. Es farà especial referència a l’apartat de l’audiència 

i als casos que aquí es comparen com ara la BBC i la CCMA. 

3.1 DESAMBIGUACIÓ: SPR O SPM 

Durant la memòria d’aquest projecte es podran llegir els termes de servei públic de 

radiodifusió (SPR) i servei públic de mitjans (SPM) o public service media (PSM). La 

diferència entre ambdós conceptes, segons diversos autors, es troba en la relació entre 

emissor, missatge i receptor (Syvertsen, 2004; Siapera, 2004; Harrison i Wessels, 2005; 

Prado i Fernández, 2006; Ferrell Lowe, 2009). A més, com afirma Jakubowicz (2008:1): 

Public service media (...) is a name suggested by the Council of Europe to indicate 

the public service content provision should no longer be limited to traditional 

broadcasting, but should also use other platforms, including the internet. 

El SPR segueix el model clàssic mentre que el SPM el modifica. Els dos models es poden 

visualitzar amb les següents il·lustracions: 

 

 

 

 

 

 

 

Com podem veure, el primer model descriu com des del SPR s’emet el missatge al conjunt 

de l’audiència, com una massa que no pot retroalimentar la comunicació. És a dir, d’un a 

molts (Niessen, 2006). 

 

 

 

 

Il·lustració 1. Model de SPR clàssic. Elaboració pròpia 
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En canvi, al segon model podem observar que la relació és ara bilateral i es retroalimenta. 

El SPR es fragmenta en diversos mitjans de comunicació de ràdio, televisió i internet, 

emet el missatge al conjunt de l’audiència i aquesta, amb els nous mitjans, té la capacitat 

de retroalimentar la comunicació. És a dir, de molts a molts (Livingstone, 2005; McQuail, 

2013). 

Així doncs, en aquesta memòria utilitzarem com a terme genèric SPR per ser aquell que 

està institucionalitzat. Tot i així, creiem que la transició en el discurs institucional i 

acadèmic acabarà en la utilització de SPM, ja que descriu millor el procés actual de 

comunicació entre els operadors i el públic. Això, com veurem més endavant, suposa 

assumir, per part dels operadors públics, que les audiències ja no són conjunts passius, 

sinó que s’adapten al nou ecosistema tecnològic i necessiten una relació bilateral amb els 

mitjans. 

3.2 SERVEI PÚBLIC I MITJANS DE COMUNICACIÓ 

La presència dels SPR, com hem comentat anteriorment, ha passat d’única a compartida. 

És a dir, d’una situació de monopoli públic a un mercat dual on competeix amb els 

operadors privats per l’audiència i recursos com els anunciants (Miralles, 2009). De fet, 

el pas del temps ha fet que inclús la seva definició, com hem detallat en l’apartat anterior, 

passi, no només de Public Service Broadcasting a Public Service Media sinó també de 

broadcasting a narrowcasting (Jakubowicz, 2008). El concepte SPR i de broadcasting és 

qüestionat pel procés de convergència que viuen els serveis públics de comunicació 

(Prado i Fernàndez, 2006), i que detallarem més endavant. A més de la seva definició 

també s’ha posat en debat la justificació de la seva presència. En aquest apartat tractarem 

SPR 
SPR 

Il·lustració 2. Model de SPM. Elaboració pròpia 
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en torn quins eixos gira el debat actual sobre els SPR: perquè es mantenen, a més de 

quines obligacions se’ls atorga.  

Així mateix, l’aparició dels operadors comercials ha generat diversos debats entre els 

acadèmics sobre la justificació de la seva existència (Miguel de Bustos i Casado del Rio, 

2012). La qüestió fonamental de què es dubta és la presència dels operadors públics, quan 

els operadors privats ja han de complir obligacions de servei públic (Graham, 2000). 

Autors com Steemers (2001; 2003) afirmen que els SPR són creats a partir d’una triple 

justificació, tecnològica, social i normativa:  

 Social: servir a una audiència generalista, sense targetitzar. És a dir, un públic 

global.  

 Tecnològica: abastar grans freqüències que garanteixin la recepció per a tota la 

població i, per tant, la universalitat. 

 Normativa: promoure valors com la diversitat, el pluralisme, la identitat cultural 

o les llengües pròpies (Georgiou, 2013). 

Altres autors com Graham (2000), Harrison i Wessels (2005) o Ferrell Lowe (2009) 

reflexionen sobre aquesta justificació i quins són els discursos que defensen la 

permanència o la supressió. En aquests discursos, Ferrell Lowe (2009:21) detecta que els 

governs justifiquen la funció social, els operadors privats les condicions i interferències 

sobre el mercat i els propis SPR apel·len constantment a l’altruisme com a raó de la seva 

existència i actuació: 

Altruism is fundamental to the ethos of public service broadcasters as an 

institutional condition; that is to the orientation grounding the organisation, Its 

funcions are essentially about giving services to the people as a collective to 

benefit their social welfare as a commonwealth. 

Finalment, la definició que s’ha d’entendre per SPR i quina és la seva raison d’être encara 

no ha arribat a un consens entre els professionals i els acadèmics. Debrett (2009:809) 

considera que un SPR ha de complir una sèrie de requisits o, almenys, procurar assolir-

los amb el pas del temps. Aquests requisits els adapta dels elements que va definir la 

Broadcasting Research Unit sobre la BBC i tenint en compte el context actual de nous 

mitjans: 
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 Universal service. 

 Independence of government and from vested interests to enable the provision of 

fair and impartial news and current affairs. 

 Servicing of the interests of minorities including children, in addition to 

mainstream audiences. 

 The reflection of national cultural and identity. 

 The provision of quality programming which encompasses a preparedness to 

innovate and to not be driven by audience size. 

Moragas (2000) també proposa una sèrie de punts, en forma de funcions, que els SPR han 

de complir, també amb èmfasi en l’era digital: 

 Funció de garanties democràtiques (especialment defensa del pluralisme). 

 Funció política d’estímul a la participació ciutadana. 

 Funció cultural. 

 Funció identitària. 

 Funció de qualitat de la programació i dels continguts. 

 Funció educativa. 

 Funció social i de benestar social. 

 Funció d’equilibri territorial. 

 Funció econòmica i de desenvolupament. 

 Funció de motor de la indústria audiovisual. 

 Funció d’innovació i experimentació creatives. 

 Funció humanística i moralitzadora. 

 Funció divulgadora i socialitzadora del coneixement. 

D’altra banda, és la regulació i el context polític i cultural de cada país els que fixen quins 

requisits i obligacions han d’assolir els SPR. El cas de la CCMA té, a més, un clar 

component de normalització i promoció lingüística des de la creació l’any 1983, com 

recull Gifreu (1992:57):  

El uso de la lengua propia en los medios de comunicación de masas ha llegado a 

ser hoy un barómetro inapelable del nivel de normalización de una lengua y de 

una cultura nacional en Europa. 
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Autors com Moragas i Garitaonandia (1994), Garitaonandia (1997) o Palacio (2006) 

consideren que els SPR i, de forma específica, els SPR autonòmics es van crear amb dues 

finalitats clares: la cohesió social en els territoris de la seva cobertura i la potenciació dels 

processos culturals dels ciutadans. 

Però no hem d’oblidar que l’arribada dels nous mitjans de comunicació ha portat 

nombroses amenaces i oportunitats per a aquests serveis i els seus governs. El gran repte 

és convèncer a les audiències que l’única alternativa són els SPR sense caure en les 

mateixes estratègies dels operadors comercials (Jacka, 2003). En aquesta línia, el procés 

de convergència que definirem al llarg d’aquest marc posa de manifest que ens trobem 

davant un debat obert amb noves qüestions. Entre elles, si els nous mitjans donen noves 

oportunitats als SPR per complir les seves obligacions i reivindicar el paper en la societat 

a la qual donen servei o si s’aconseguirà un balanç entre obligacions i captació 

d’audiències tot i els forts controls governamentals i l’escrutini d’autoritats que limiten 

l’actuació dels operadors públics. 

El cas de la CCMA és un exemple d’innovació constant i d’esforços per mantenir la 

posició com a operador líder a Catalunya (Prado i Fernández, 2006). Tot i així, com 

afirma Marín i Otto (2012) o Bonet et al. (2012) el procés de convergència o migració 

cap als nous mitjans ha d’anar de la mà dels principis i obligacions de servei públic. I 

afegeixen que els nous mitjans són un repte, més que una amenaça, i una oportunitat, més 

que un obstacle, per renovar la CCMA i els SPR europeus. En relació a la BBC, aquesta 

corporació sempre s’ha mantingut com a operador capdavanter en el procés de 

digitalització. La seva oferta de continguts i l’enfocament en la difusió internacional s’han 

convertit en els pilars de la corporació en l’etapa de convergència. De fet, amb el suport 

del govern i l’audiència (mitjançant la taxa de finançament) ha pogut compaginar les 

obligacions de servei públic amb els objectius d’innovació tecnològica (Debrett, 2009; 

BBC, 2008).  

Per acabar, s’ha de tenir en compte que Aslama (2009:88) afirma que amb l’arribada dels 

nous mitjans s’obre la porta a noves obligacions dels SPRS. Una d’elles és la que l’autora 

anomena diversity of participation. Aquesta obligació es refereix a la capacitat de 

participació que tenen les audiències davant els SPR i dins els seus continguts, mitjans i 
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estructures. Aquesta autora, a més, reflexiona sobre la necessitat de donar als públics les 

eines necessàries per participar en els mitjans que ells mateixos financen.  

Finalment, hem de comprendre que l’existència, en un món fortament internacionalitzat 

i globalitzat, d’operadors públics amb interessos i àmbits d’actuació nacional, regional o 

local no és justificable per a una part d’actors polítics, econòmics, acadèmics i, fins i tot 

socials (Jacka, 2003). Tot i així, també existeix un consens per a altres actors del paper 

fonamental dels SPR en la construcció i el manteniment de les societats democràtiques. 

Un paper que amb l’arribada dels nous mitjans, en paraules de Prado i Fernández 

(2006:51), «leading to a redefinition of the role of public service in the digital era».  

3.3 SPR I ESFERA PÚBLICA 

L’esfera pública als mitjans de comunicació s’ha d’entendre com una missió. La missió 

d’oferir al ciutadà contingut útil i necessari perquè pugui desenvolupar-se en el seu 

entorn, és a dir, participar en la vida pública de forma informada. Per això, podem 

considerar que aquest apartat és complementari a l’anterior ja que promoure una public 

sphere que ha de ser considerada el nucli de qualsevol societat democràtica amb uns 

mitjans de comunicació eficaços pot entendre’s com una de les raons que justifica 

l’existència actual dels SPR (Blesa Aledo, 2006; Larsen, 2010).  

A nivell conceptual, Villanueva Baselga (2015:50) sintetitza el paper de l’esfera pública 

en la formació de l’opinió de l’audiència de la següent manera: 

El poder mediático es el responsable de seleccionar y procesar el contenido 

político relevante y, por lo tanto, el que interviene en la formación de opinión 

pública y la distribución de intereses. 

És per això que Habermas (2006) considera que els mitjans de comunicació han de ser 

independents del poder polític i econòmic. D’aquesta manera podran complir el paper 

com a constructors i promotors d’una esfera pública democràtica i permetre la deliberació 

dels ciutadans-audiència. Autors com Garnham (1996) o Buckingham (2000) consideren 

que l’esfera pública és un argument a favor del manteniment dels SPR. Són aquests 

operadors els que es poden mantenir més independents en relació a la intervenció 

comercial i governamental, tot i que en molts països no s’ha resolt el problema de la 

influència política (Almiron et al., 2012). D’altra banda, Dahlgren (2009:412) opina que 
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l’esfera pública ha de entendre’s amb un caràcter múltiple. No entesa en singular, sinó 

tenint en compte que coexisteixen nombroses esferes públiques al mateix temps que es 

nodreixen de diferents fonts, en aquests cas dels mitjans de comunicació. Aquest autor 

considera que «the concept of the public sphere remains a central construct in our ongoing 

efforts to understand the relationship between democracy and the media». I atribueix dos 

funcions als mitjans de comunicació envers l’esfera pública: 

1. Expansió de l’esfera pública, que actua com a mediador entre les institucions i 

els actors polítics i la societat. Facilitant els canals de comunicació entre els 

personatges polítics i els ciutadans a partir dels mitjans perquè aquests últims 

puguin participar en les esferes públiques. 

2. Contribució a les civic cultures o al conjunt de les tradicions culturals que 

defineixen a un grup determinat de ciutadans. Sense l’agrupament en col·lectius 

amb interessos i objectius comuns no es formar una esfera pública. 

L’arribada dels nous mitjans fa que els operadors de comunicació puguin contribuir a 

l’esfera pública de diverses formes, però aquesta també pot veure’s amenaçada per la 

fragmentació dels mitjans i les audiències amb l’increment de l’oferta privada. Ferrell 

Lowe (2000) considera que el creixement dels operadors comercials pot amenaçar la 

sustentació de l’esfera pública i, per tant, de la democràcia. D’altra banda, Castells (2009) 

considera que l’era digital genera individualització en el consum mediàtic i té les seves 

conseqüències en una societat que prefereix autogenerar i compartir continguts propis que 

consumir els continguts generats per altres mitjans, ja siguin públics o privats. Per Ellis 

(2000), parlant de la televisió, l’audiència adquireix un rol de testimoni. Aquest rol 

impedeix l’audiència, entesa com a ciutadà, sentir-se partícip d’allò que veu. Quan, per 

exemple, veu notícies sobre algun procés polític, com a testimoni no se sent cridada a 

participar opinant, criticant o mobilitzant-se com a ciutadà. Per això, els SPR han de 

generar un doble flux de comunicació i oferir eines que afavoreixen el contacte entre els 

diferents actors de l’esfera pública mediàtica (Enli, 2008). En definitiva, els SPR han de 

crear una identitat cívica estretament lligada a la connexió entre el consum de determinats 

continguts i el rol de ciutadà (García Avilés, 2007). 

Així doncs, Ytreberg (2002) i Ferrell Lowe (2009:13) descriuen que la relació entre els 

SPR i les seves obligacions i missions, com ara la de mantenir una esfera pública, ha 
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generat per la seva part discursos d’egoisme en l’organització i d’altruisme en 

l’orientació. Aquest autor ho defineix com: 

PSB firms are routinely accused of institionalised arrogance, exaggerated 

notions of their product quality, estructural inequities (...) and management 

cultures obsessed with internal and external polítics. 

Ytreberg (2002) va classificar com es veuen a si mateixos els SPR a través dels 

professionals que treballen en ells i  va identificar quatre visions: burocràtica, paternalista, 

avantguardista i carismàtica. En totes aquestes visions és l’operador públic el protagonista 

tot i que la tendència és que siguin els mateixos ciutadans, com audiències participatives 

(Franquet, Villa i Bergillós, 2011), els que contribueixin i ajudin els operadors a complir 

les seves tasques. És una tendència que podem definir de democratització dels mitjans de 

comunicació que, a l’era digital, pot resultar beneficiosa per a les esferes públiques 

europees. 

Respecte al cas català i britànic, la CCMA i la BBC tenen un paper imprescindible en la 

creació i el manteniment, com afirma Dahlgren (2009), de les múltiples esferes públiques. 

En primer lloc, la creació de la CCMA es correspon, per se, amb la millora de les 

condicions democràtiques de Catalunya i els ciutadans mitjançant el reconeixement de la 

seva identitat cultural i lingüística desprès de la dictadura franquista. Gifreu (2009) 

confirma aquesta premissa i, a més, afegeix que l’audiovisual a Catalunya ha d’entendre’s 

com un espai de creació, innovació, entreteniment, debat, etc. Ell sintetitza les 

contribucions del que anomena l’Espai Català de Comunicació (ECC) a la comunitat on 

opera d’aquesta forma: 

No-one doubts that, without the inmense contribution of CCMA (...) to aspects as 

(...) public debate, social and lingüístic cohesion (..) the redirecting of the Catalan 

community over a generation would have been much more fragile. 

Als seus articles, Gifreu (1992; 2009) considera que la societat catalana i catalanoparlant 

no pot prescindir de l’ECC. Del seu manteniment i promoció, en especial pel que fa a la 

CCMA, depèn la capacitat democràtica de Catalunya i els seus ciutadans per tenir vies de 

comunicació en la seva llengua amb les quals poder participar en la vida pública. Així 

doncs, a la BBC existeix un important esforç per fomentar el debat i la deliberació pública 

amb el desenvolupament d’eines que millorin la relació entre el mitjà i la societat a la 
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qual emet (BBC, 2004). Lamuedra (2012) analitza la percepció dels professionals i de 

l’audiència sobre el paper de la BBC, sobretot dels informatius, en la creació d’un espai 

o esfera deliberativa. Segons els resultats obtinguts, els professionals consideren que 

donen informació útil i necessària sobre assumptes públics i l’audiència confirma que 

aquesta informació és vàlida per generar participació i debat.  

3.4 FINANÇAMENT, EFICIÈNCIA ECONÒMICA I REGULACIÓ 

Descriure el paper que té el finançament i la regulació sobre l’activitat dels SPR, entesos 

com a una empresa, és útil per comprendre certes limitacions que repercuteixen en les 

seves estratègies per a la millora de les audiències. Aquest apartat abastarà els principals 

mecanismes de finançament i la repercussió del procés de convergència sobre els SPR en 

un sentit genèric. 

En primer lloc, segons Achille i Miège (1994) existeixen diverses estratègies 

desenvolupades pels SPR amb les quals responen al sistema de competència dual: 

estratègia de programació, cooperació amb agents externs, fonts suplementàries de 

finançament, racionalització i estratègies professionals. Però si ens centrem en les 

estratègies de finançament utilitzades pels SPR, Steemers (1999:48) en classifica quatre: 

1. Esponsorització 

2. Subscripció a serveis afegits 

3. Externalització de producció 

4. Racionalització de costos 

5. Explotació de la imatge de marca 

A aquestes estratègies hi hem d’afegir la subvenció pública, la taxa que cobreix el públic 

i l’impost indirecte que completen aquestes formes de finançament. De fet, és el 

finançament públic el que genera més debats entre els competidors dels serveis públics i 

entre la audiència mateixa. Com diu Meijer (2005) existeix una tendència en l’audiència 

a creure que els SPR no han de ser finançats a través de les seves aportacions, ja que la 

seva percepció és que els continguts que ofereixen els operadors privats són gratuïts, quan 

realment aquest contingut es finança amb publicitat que sol ser proporcional en inversió 

al nombre d’espectadors del contingut al qual acompanyen. Per alleujar la pressió sobre 

les institucions i els públics s’ha incrementat el finançament dels SPR per publicitat, cosa 
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que provoca que es veuen molt més afectats per la crisi econòmica que els seus homòlegs 

amb finançament per taxa o impost. Steemers (2003:124) insisteix en que són aquestes 

fòrmules, amb integració absoluta a països com Gran Bretanya, Noruega, Dinamarca o 

Suècia, les més eficients: 

(...) in the licence fee or other forms of públic funding lag behind broadcasting 

inflation, the licence fee is at least suffiently predictable to provide some 

insulation from the unpredictabilities of the market place. 

Com hem mencionat, la crisi econòmica que va començar l’any 2008 va afectar 

especialment els països amb sistema de finançament mixt, subvenció i publicitat, entre 

ells Espanya. Aquesta crisi va provocar a Espanya i, per extensió, a Catalunya un descens 

de les subvencions públiques, la implementació de polítiques d’austeritat i la priorització 

dels serveis considerats essencials en els quals no es contemplaven els SPR (Bustamante, 

2008). En canvi, el cas de la BBC resulta complex i hem de tenir en compte les seves 

particularitats de finançament i competència. Autors com Collins (1989), Steemers (2003) 

o Niessen (2006) insisteixen en els avantatges del SPR britànic que compta amb suport 

del govern per convertir-se en un difusor internacional, la utilització d’una llengua 

dominant a tots els àmbits del món, i especialment al mediàtic, a més del suport de la 

societat que premia les seves estratègies amb finançament directe (taxes) i finançament 

indirecte amb grans ratings (publicitat). 

No va ser només la crisi que empeny els SPR a replantejar el finançament, sinó el procés 

de digitalització o convergència. Niessen (2006:8) considera que aquest procés genera 

grans costos als SPR, si tenim en compte la despesa que pot generar a operadors petits o 

mitjans: «A medium-sized broadcaster with both radio and TV production will have to 

invest some 100 million in order to migrate from analogue to digital production». Però 

aquesta situació també engega un procés d’innovació amb l’objectiu d’adaptar-se al nou 

ecosistema mediàtic i treure-hi rendiment econòmic. La innovació en formats i models de 

negoci de forma contínua s’ha implantat com una estratègia dels operadors de 

radiodifusió, públics i privats, en la cerca de nous continguts més rentables. Això empeny 

els SPR a oferir serveis en línia amb una experiència caracteritzada per la interactivitat 

entre espectador i contingut que fidelitzi els públics i obri la porta a noves formes de 

finançament (García Avilés, 2007). Cebrián Herreros (2009) considera que l’adaptació a 
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les plataformes passa per considerar la web com una eina de negoci per finançar els 

continguts (bussines model) i no per establir un diàleg amb l’audiència (dialogic model) 

tot i que els serveis públics han de trobar l’equilibri entre ambdues consideracions.  

Continuant amb el procés de convergència, des del punt de vista econòmic, hem de ser 

conscients que la cadena de valor de les produccions ara s’allarga (Miralles, 2009). És a 

dir, s’obren noves oportunitats de finançament amb els continguts dels operadors públics 

i privats. Aquestes oportunitats passen per la creació de nous serveis a la carta, prèvia 

subscripció, que donin accés a materials que per la seva antiguitat, innovació o rellevància 

generin interès comercial. Això no va en contra del servei públic, sinó que permet 

sustentar-lo amb nous i millors recursos (Harrison i Wessels, 2005; Debrett, 2009). 

Miralles (2009:80) resumeix en la seva infografia The media value chain com s’ha 

configurat la cadena de valor: 

 

Il·lustració 3. 'The media value chain'. Miralles (2009) 

La cadena de valor de l’il·lustració representa com es redueixen els costos de producció 

i emissió de contingut. Això, encaixa en un tipus de distribució que Anderson (2006) va 

definir com the long tail model o el model de la llarga cua. Aquest model suposa que quan 

un producte té un gran demanda, el preu d’aquest pot apropar-se a cero. L’aplicació del 

model de la llarga cua és una nova i fructífera via de finançament per als continguts 
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generats pels SPR, que poden aprofitar els nous canals de distribució que ofereixen als 

entorns digitals (Niessem, 2006) per crear nínxols de mercat. El correcte funcionament 

del model depèn que el producte sigui accesible i estigui digitalitzat, a més de tenir un 

cost atractiu per als públics. Un cost/preu que als SPR sol ser de cero.  

El que implica aquesta nova cadena de valor és que un producte generat per qualsevol 

operador, en aquest cas un operador com la BBC, es posa a l’abast del públic a través 

d’un mitjà o canal tradicional. Al mateix temps o després de la seva reproducció, passa a 

disposició dels usuaris de les plataformes o aplicacions de l’operador i són consumits via 

internet. L’aplicació d’aquesta nova cadena de valor amb l’afegit de la llarga cua permet, 

en paraules de Ferrell Lowe (2009:17), «gains in efficiency (economic) and effectiveness 

(operations)» ajudant els SPR a mantenir audiències en el nou entorn digital. 

3.4.1 Estructura i propietat 

El finançament dels SPR depèn en gran part de l’estructura com a empresa pública i 

productora de continguts i de l’estructura dels competidors. Una característica dels 

mercats públics de l’audiovisual europeus és la concentració horitzontal com a estructura 

per excel·lència, en contraposició a la vertical dels privats (Arterto, Pérez-Latre i Sánchez 

Tabernero, 2009). La causa d’aquesta estructura respon més a la intenció de mantenir els 

valors d’independència que a raons comercials (Fernández Alonso i Fernández Viso, 

2012). De fet, la liberalització entorn als anys setanta-vuitanta va crear l’oportunitat 

perquè els antics monopolis públics aprofitessin la seva condició per copar més mercat. 

Tot i aquesta oportunitat, les polítiques europees i la influència de models de negoci com 

l’americà han generat un mercat més competitiu per als operadors comercials i menys 

profitós per als SPR (Moragas i Prado, 2002). 

Sobre les polítiques europees, Mansell (2012) afirma que s’han orientat cap al foment de 

la producció i d’un mercat comercial. Això provoca que els SPR hagin vist com la seva 

importància a nivell comunitari queda reduïda en favor dels operadors comercials. A 

aquesta situació legislativa hem de sumar la intervenció de les companyies de 

telecomunicacions com a intermediàries o gatekeepers dels productors i els consumidors, 

controlant la senyal i els canals de distribució. A internet aquest control té noves 

condicions i infraestructures i la migració cap a un entorn mediàtic digital fa que aquestes 

companyies tinguin presència en els operadors (Bustamante, 2008). Podem dir que 
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l’increment de les economies d’escala, que hem mencionat a l’apartat anterior, ha 

provocat una concentració en l’estructura de mercat i, per tant, l’augment dels 

conglomerats mediàtics on mitjans i empreses de telecomunicacions són el mateix actor 

econòmic. Aslama (2009:90) descriu aquesta situació com de «global concentration in 

new technologies and their applications» i afegeix que aquesta concentració no es pot 

considerar positiva per als públics, que veuen homogeneïtzada l’oferta, ni per als SPR, 

que perden competitivitat. 

El paper de la tecnologia ha estat crucial per arribar a l’actual mercat audiovisual europeu. 

Debrett (2009:819) considera que hi ha hagut una conversió dels operadors amb pocs 

mitjans, entre ells els SPR, en autèntiques corporacions o companyies que generen gran 

quantitat de contingut aprofitant les innovacions tecnològiques. Aquesta conversió, 

segons l’autor, s’ha produït en dues ones:  

 Primera amb la TDT: «(...) he development of digital infraestructure by telephone 

companyies, internet service providers (ISPs), and governments». 

 Segona amb la Web 2.0: «(...) is being driven by media-rich content and user take-

up». 

En el cas català (Gifreu, 2009; Miguel de Bustos i Casado del Rio, 2012; Marín i Otto, 

2012), podem observar una estructura de doble capitalitat en els mitjans de comunicació 

que concentren la indústria audiovisual a Barcelona, però sobretot a Madrid. Per tant, 

l’aparició de la CCMA aconsegueix donar equilibri a aquesta situació dicotòmica: 

La locomotora de les indústries culturals és el sector audiovisual. I en aquest 

sentit, la tradició cultural catalana s’adapta perfectament als requeriments 

específics de la producció de continguts en l’àmbit audiovisual. (...) Cal aprofitar 

la ràpida migració a la digitalització de les indústries comunicatives per donar 

forma a un veritable clúster de l’audiovisual català (Marín i Otto, 2012:16). 

A més, segons Prado i Fernández (200:64) la creació de la Federació d’Organismes de 

Radio i Televisió Autonòmica (FORTA) va ser un moviment clau de la CCMA, ja que li 

va permetre «achieve economies of scale that are not possible in their smaller regional 

Markets. This enables them to compete with national television stations». 
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En el cas britànic, la regulació de l’Ofcom ha permès que es mantingui una balança entre 

l’operador públic i els operadors comercials (OFCOM)2. S’afavoreix la col·laboració 

entre ambdós per a la producció de continguts i es controla el finançament públic per 

evitar conflictes de competència (Turner i Lorenço, 2011; Cooke i Porter, 2011).  

3.4.2 Regulació 

La descripció del finançament ens porta a explicar quin ha estat el paper de la regulació 

en la construcció i el manteniment dels SPR a Europa. De la mateixa manera que els 

recursos econòmics es poden visualitzar des d’un plànol comunitari o europeu, també ho 

podem fer des d’un angle nacional o regional. La regulació en qüestions audiovisuals 

varia segons la matèria, espai radioelèctric, contingut o finançament, i el que es vol 

regular, mercat, institucions o audiència. Aquest apartat serà una breu aproximació a 

aquestes qüestions. Per començar, Prado i Fernández (2006:50) sintetitzen el perquè del 

procés de desregulació a Europa i la influència de la tecnologia en aquest procés: 

Technological innovation eliminated the constraints that had prevented the 

number of channels from increasing television [i els mitjans en general] was seen 

to be big business on the other side of the Atlantic. Pressure from economic sectors 

interested in operating (...) consequently led to a process of deregulation. This 

brought the introduction of mixed (...) systems in which public and private 

operators coexisted, or rather compete. 

Enli (2012) mostra que l’audiència i les noves tecnologies ocupen una part fonamental de 

les regulacions de SPR del segle XXI. D’altra banda, Mansell (2012) i Suárez Candel 

(2012) coincideixen que són les infraestructures i la competència les que han ocupat i 

ocupen aquest paper fonamental en la regulació. En qualsevol cas, hem de distingir els 

òrgans reguladors internacionals representats per la Unió Europea de Radiodifusió, el 

Consell Europeu i la Comissió Europea dels òrgans reguladors de cadascun dels estats 

membres. En el nostre cas, l’Ofcom a Gran Bretanya que actua com a autoritat mixta en 

matèria de telecomunicacions i d’audiovisual; i a Catalunya, la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia juntament amb el Consell Audiovisual de Catalunya.  

                                                
2 Consulteu: http://media.ofcom.org.uk/news/2010/halt-in-decline-of-flagship-tv-news-
programmes/  

http://media.ofcom.org.uk/news/2010/halt-in-decline-of-flagship-tv-news-programmes/
http://media.ofcom.org.uk/news/2010/halt-in-decline-of-flagship-tv-news-programmes/
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En el cas català (Bonet et al., 2012; Suárez Candel, 2012) podem dir que es passa d’una 

regulació centrada en la definició del servei públic i la garantia de protecció del contingut 

i la programació de ràdio i televisió, a un tipus de regulació que dóna més pes a la 

innovació tecnològica, més en la línia de les regulacions europees (Llei 10/1983, Llei 

2/2000 de 4 de maig, Llei 22/2005 de 29 de desembre, Estatut de Catalunya 2006 entre 

altres). No obstant això, Gifreu (2009:94) posa l’accent sobre la manca de competències, 

en comparació a l’Estat espanyol on opera, sobre l’audiovisual i la necessitat de guanyar 

més poders regulatoris. Segons l’autor: 

If we want to achieve full powers in the area of communication for the territory of 

Catalonia, (...) the central parliament [d’Espanya] could cede to the Catalan 

parliament all its powers in the area of public communication. 

En canvi, en el cas de Gran Bretanya, on les competències les té totes l’Estat per ser un 

operador nacional, les regulacions continuen centrant-se en la competència, el 

finançament i el contingut, a més de l’apertura a les innovacions tecnològiques (Anderson 

i Egglestone, 2012). Si ens fixem en la BBC, tot i ser considerada un estàndard de SPR, 

la regulació britànica no protegeix adequadament el seu futur com a prestador de serveis 

audiovisuals. Aquesta és la tesi de Born i Prosser (2001:664) que consideren que 

l’operador britànic està sotmès a més pressions regulatòries de les necessàries: 

 (..) the commercial activities of the BBC are subject to ordinary competition law, 

domestic and european. More important is the body of internal rules regarding 

fair trading from the BBC, which go much further than the requirements of 

ordinary competition law, being required because of the special position of the 

Corporation as publicly funded. 

En qualsevol cas, l’operador públic britànic se sotmet a l’avaluació que en fa l’Ofcom i 

el BBC Trust com a reguladors independents. Aquest escrutini rep el nom de The Public 

Value Test i mesura el comportament del SPR britànic davant el mercat i el valor que té 

com a servei públic (BBC)3. 

Per acabar, cal esmentar que existeix tota una tendència reguladora entorn la transparència 

i el pluralisme fomentada des d’Europa. Alguns exemples són l’Amsterdam Protocol on 

                                                
3 Consulteu: 
http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/reports/strategy_review.html  

http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/reports/strategy_review.html
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Public Service Broadcasting (1997): «comepetency of national governments to define 

confer and organise the remit for PSB», el Broadcast Communication from the European 

Comission (EC 2009) o el High-Level Group on Media Freedom and Pluralism (2013). 

En relació a la transparència, Marín i Otto (2012) parlen de dos components propis de la 

cultura llatina quan es tracta de la relació entre política i serveis públics de radiodifusió: 

la governamentalització i la partidització. La primera es pot evitar mitjançant un control 

legislatiu dels òrgans de govern de les televisions públiques i la segona té arrels 

socioculturals més difícils de modificar. Pel que fa al pluralisme, Almiron et al. 

(2012:131) recullen que el «pluralism has also been a topic of concern for the European 

Parliament, which has set out its views on this aspect in numerous resolutions and 

studies».  

En definitiva, podem dir que la regulació als països europeus cobreix tot l’espectre de la 

comunicació (Miralles, 2009). Existeix un interès, més enllà de l’econòmic, per garantir 

que un servei s’adeqüi als contextos territorials en relació a temes que afecten el 

contingut. Tot i que no l’hem mencionat, existeix tot un conjunt de normes que afecten 

els continguts per a menors, obligacions específiques pel que fa a la compra-venda de 

produccions de la UE (Bustamante, 2008) i una creixent regulació sobre la pirateria i els 

usos d’internet. 

3.5 SISTEMES MEDIÀTICS  

La importància dels sistemes mediàtics proposats per Hallin i Mancini (2004) radica en 

el valor comparatiu i contextual. Ens permet apropar-nos als aspectes històrics, polítics, 

culturals i econòmics del sistema de mitjans a les democràcies occidentals 

desenvolupades. La seva aportació s’afegeix a la que van fer Siebert, Peterson i Schram 

el 1956 amb l’obra Four Theories of the Press. Aquests autors proposen un estudi 

comparatiu sobre la formació dels sistemes mediàtics a les economies capitalistes 

occidentals amb especial èmfasi en la premsa. Cal mencionar detractors com Flew i 

Wiasbord (2015) que consideren que l’arribada dels nous mitjans i el constant procés de 

globalització no es pot parlar de sistemes com a unitat d’anàlisi estàtica, sinó de models 

dinàmics. Tot i així, nosaltres continuarem la línia fixada per Hallin i Mancini (2004) per 

considerar-la la més consolidada a l’hora de caracteritzar sistemes de comunicació. 
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El nostre cas se centra especialment en la BBC i la CCMA es pot contextualitzar dins dos 

dels tres models que desenvolupen Hallin i Mancini (2004). El que caracteritza aquests 

models ve definit per quatre variables generals: 

1. El desenvolupament dels mercats de comunicació amb especial èmfasi en la 

premsa de gran tiratge: la consideren la promotora dels grans sistemes mediàtics 

occidentals. Tant pel paper com a canal d’informació fins a les elits i els ciutadans, 

com per la funció d’estructuració política i econòmica dels Estats.  

2. El paral·lelisme polític: fins a quin punt el sistema de mitjans de comunicació és 

el reflex de les divisions polítiques i ideològiques de la societat on actua. 

3. La professionalització: nivell d’autonomia dels professionals dels mitjans de 

comunicació davant forces polítiques i/o econòmiques. 

4. La intervenció dels Estats: com a reguladors, propietaris o sustentadors del 

sistema de mitjans de comunicació. 

Una síntesi d’aquestes característiques i els conceptes que engloben es poden consultar a 

la següent il·lustració: 

 

Il·lustració 4. Conceptes dins les dimensions de Paral·lelisme polític, Professionalització i Paper de l'Estat. 

Elaboració pròpia a partir de Sistemes Mediàtics Comparats (2004) 

Els conceptes que s’exposen a la Il·lustració 1 s’associen als tres models mediàtics de 

Hallin i Mancini (2004). Aquests models són: 

1. Liberal: Gran Bretanya, Irlanda, Estats Units d’Amèrica (EUA) i Canadà. 
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2. Democràtic-Corporatiu: Escandinàvia, Països Baixos, Suïssa, Bèlgica, Àustria i 

Alemanya4. 

3. Pluralista Polaritzat: Grècia, Portugal, Espanya i França5. 

Com podem comprovar, aquests models no només consideren estats europeus sinó que 

inclouen EUA i Canadà com part de les democràcies occidentals amb sistemes 

desenvolupats de mitjans de comunicació. Per això, al següent apartat profunditzarem als 

models mediàtics on es troben la BBC i la CCMA així com les seves característiques pel 

que fa al paper dels governs, el professionals i les forces polítiques. 

3.5.1 El sistemes mediàtics a la BBC i la CCMA 

La caracterització de la BBC i la CCMA dins els models de Hallin i Mancini (2004) 

requereix un exercici d’extrapolació. És així ja que els autors insisteixen en que els 

models proposats són ideals i la seva aplicació està estretament lligada al context de 

cadascun dels sistemes. De fet, aquí només ens centrem en dos operadors públics tot i que 

els models són aplicables també als operadors privats.  

En primer lloc, la BBC es situa dins el model liberal o Atlàntic nord. Aquesta posició la 

comparteix amb països com Irlanda que també pertany a la UE i té un sistema de 

radiodifusió públic. Però també la comparteix amb els EUA on els mitjans de 

comunicació públics tenen un paper secundari o terciari al sistema mediàtic6 (Enli, 2008). 

A grans trets, el model liberal es caracteritza per un ràpid desenvolupament de la llibertat 

de premsa7 i els grans tiratges. Domina la premsa comercial amb un baix paral·lelisme 

polític o el que podem considerar pluralisme intern. 8  D’altra banda, els alts nivells 

d’autonomia periodística, que només es limiten per pressions comercials o editorials, 

asseguren una gran professionalització (Steemers, 1999; Born i Prosser, 2001). Això 

repercuteix en un contingut altament informatiu (Flood, Hutchings i Miazchevic, 2010). 

                                                
4Alemanya, de la mateixa manera que França, es considera un cas d’intersecció entre dos 
models. En aquest cas, entre el model democràtic-corporatiu i el pluralista-polaritzat. 
5 França es considera un cas que hauria d’estar situat entre el model pluralista polaritzat i el 
democràtic-corporatiu. 
6Estats Units posseeix una xarxa de radiotelevisió pública més local o regional que nacional i la 
seva viabilitat depèn de les donacions privades que, a més, garanteixen l’independència de 
l’Estat.  
7 Una data clau a Gran Bretanya és 1695 ja que expira el Decret de Llicències i això comporta la 
creació d’un major nombre de publicacions. 
8 Aquest terme es refereix al nivell de representació de les forces polítiques en els espais, 
programes o publicacions dels mitjans de comunicació. 
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Tot i que existeix un paper limitat de l’Estat pel que fa a la intervenció editorial, en el cas 

de la BBC trobem un desenvolupat sistema de radiotelevisió públic que es garanteix 

mitjançant la protecció d’un sistema legal fort i un finançament recolzat pels ciutadans 

(Nissen, 2006). 

En segon lloc, la CCMA es troba en el model pluralista polaritzat o mediterrani. Espanya, 

Grècia i Portugal són els màxims exponents d’aquest model i per extensió totes les regions 

que, com Catalunya, són part d’aquests Estats. En aquest cas, la premsa té tiratges curts i 

orientats històricament a l’elit social. Seguint aquesta línia, la llibertat de premsa i el 

desenvolupament de mitjans privats tarden en aparèixer amb una forta influència de 

l’església. En l’àmbit polític existeix un alt paral·lelisme que tendeix a la 

instrumentalització dels mitjans de comunicació públics (Almiron et al., 2012). De fet, la 

creació dels operadors públics com la CCMA es caracteritza pel dirigisme i la forta 

implicació de l’Estat (Bonet et al., 2013) com a promotor econòmic i legislatiu del sistema 

mediàtic, encara que l’autoritat racional-legal té, comparat amb la BBC, un 

desenvolupament escàs (López Cepeda, 2012). Això, a més, s’intensifica amb un fort 

clientelisme que als mitjans de comunicació es veu representat a l’estructura de mitjans 

de comunicació i a l’escassa regulació (Gónzalez-Esteban et al., 2011). 

Com hem vist, las característiques de cadascun dels models on podem situar a la BBC i 

la CCMA varien considerablement. En especial si ens fixem en el paper de l’Estat, els 

nivells de pluralisme o la professionalització. Hem de tenir en compte que el cas 

d’Espanya té moltes particularitats dins el model pluralista polaritzat i el sistema mediàtic 

europeu. Com afirmen Fernández Alonso i Fernández Viso (2012:204-205): 

(..) The case of public service media in Spain, which are of particular interest 

because the sheer number of such media is unparalleled anywhere else in Europe. 

They are repeatedly call into question, however, because of the high degree of 

politicization on the one hand, and their high cost to the various public 

administrations on the other. 

En canvi, la BBC representa un cas paradigmàtic dels SPR tant a nivell europeu com 

mundial a causa de la seva antiguitat i la seva trajectòria (Born i Prosser, 2001). En 

qualsevol cas, en aquest apartat no es contempla la influència dels nous mitjans sobre els 

models de Hallin i Mancini (2004) i tampoc les característiques de les audiències 
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d’aquests models en relació al cas d’estudi. Pel que fa a la digitalització, hi aprofundirem 

en els següents apartats, tot i que a continuació parlarem a grans trets del futur dels 

sistemes. Podem avançar que tant la BBC (Anderson i Egglestone, 2012) com la CCMA 

(Prado i Fernández, 2006; Bonet et al., 2013) són exemples d’estratègies cap a la 

innovació i la convergència. Finalment, també analitzarem amb detall les audiències tant 

des d’una perspectiva teòrica com metodològica.  

3.5.2 Futur dels sistemes 

L’arribada de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), l’influència 

d’Estats Units sobre els sistemes mediàtics europeus i globals, la progressiva 

secularització de la societat europea o l’extensió de polítiques econòmiques de tipus 

comercial són elements crucials pel que fa al futur dels sistemes mediàtics, segons Hallin 

i Mancini (2004). 

Les TIC que a l’any 2004, quan Hallin i Mancini van escriure la seva obra, començaven 

a modificar certes pràctiques mediàtiques van fer que els autors les plantegessin com un 

element de canvi. Aquest canvi tenia un destí comú: l’homogeneïtzació de pràctiques 

professionals (Meijer, 2005; Nguyen, 2012), continguts (Marín Lladó, 2012) i consum 

per part de l’audiència (García Avilés, 2012). Les TIC afavoreixen l’estalvi de recursos, 

la millora de la recepció i els canals de distribució o l’augment de l’oferta cap als públics 

(Suárez Candel, 2009). De fet, aquesta tendència cap als nous mitjans, cap a la 

convergència (Cottle y Ashton, 1999; Sainz Nieto, 2005; Domingo, 2008), juga un paper 

fonamental en els nous formats de contingut on Estats Units marca la línia global (García 

Avilés, 2007; Wang, 2012). El que s’anomena americanització, com a sinònim de 

globalització mediàtica, es refereix a noves dinàmiques impulsades des d’aquest país 

atlàntic. Aquestes dinàmiques són entre d’altres: 

 D’economia europea a economia global del mercat mediàtic. 

 De cultura professional o periodística nacional a global. 

 De grups mediàtics a indústria mediàtica transnacional. 

 De servei públic a sistema comercial. 

 De produccions locals, regionals o nacionals a continguts de masses.  
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Finalment, com recull Bustamante (2008), les regulacions dels mitjans de comunicació 

segueixen una tendència comercial. Si bé és cert que existeixen condicionants en cada 

una a nivell regional o local que atenuen aquesta tendència, la realitat és que el sistema 

mediàtic europeu es comercialitza (Enli, 2008). Bustamante parlava de la TDT, tot i que 

ara cal parlar d’altres innovacions, tant a nivell d’infraestructures com de comunicació, 

que converteixen el mapa de mitjans europeu en un terreny en constant canvi legislatiu 

(Jakubowicz, 2007; Mansell, 2012). Amb tot això, els SPR han de conviure en un sistema 

de models que s’encamina a la globalització i on es qüestiona la seva pertinència davant 

els operadors privats (Steemers, 2003). 

Per concloure, al llarg d’aquest treball aprofunditzarem en els diferents aspectes dels 

sistemes mediàtics europeus amb èmfasi en els casos de la BBC i la CCMA. En el següent 

apartat parlarem de les perspectives teòriques i metodològiques que han tractat el 

concepte de qualitat mediàtica des del punt de vista dels professionals, el contingut i 

l’audiència.  

3.6 QUALITAT MEDIÀTICA 

La qualitat mediàtica forma part de les missions dels SPR per donar un servei públic i 

mantenir o millorar les audiències (Meijer, 2003; 2005). Una major qualitat en els 

continguts assegura als operadors la millora de la percepció i l’increment dels públics, tal 

com afirmen Patterson (2000) i Belt i Just (2008). Però la utilització del terme qualitat 

aplicat a l’estudi de mitjans de comunicació és divers, complex (Pujadas, 2011) i sol estar 

lligat als programes de tipus informatiu. A causa de la complexitat que envolta aquest 

concepte, durant el present apartat farem una revisió de les recerques sobre qualitat 

mediàtica. Aquestes investigacions no comparteixen una definició consensuada de la 

qualitat als mitjans i l’adapten segons l’objecte d’estudi. A més, la revisió serà una eina 

per apropar-nos a les aplicacions metodològiques més utilitzades a l’hora d’analitzar el 

contingut, els professionals i l’audiència des de la qualitat.  

La majoria de les investigacions coincideixen en utilitzar els termes news quality i 

journalism quality com a sinònim de qualitat informativa o periodística. Ambdós es 

refereixen a la qualitat que es deriva del producte periodístic o dels professionals que 

intervenen al procés de producció i emissió del contingut (Gómez-Mompart, Gutiérrez-
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Lozano i Palau Sampio, 2013). Anderson i Egglestone (2012:925) combinen aquests 

termes amb el de participative democracy, ja que consideren que un mitjà de qualitat és 

aquell que fomenta la participació ciutadana i els valors democràtics a través de la 

programació: 

For the purposes of this article, the participative democracy level of 

expectation of news provision will be the one that is implicit within our 

definition of quality news journalism (…). 

En aquesta línia, Porto (2007) relaciona aquests conceptes amb els de competències de 

l’audiència. De forma específica com els news standars preveuen l’avaluació de la 

qualitat, consideren l’audiència com un ignorant-citizen que necessita certs continguts de 

major o menor qualitat en funció de les seves competències. Urban i Schweiger 

(2014:823) combinen news quality amb normative quality o user quality ja que la seva 

definició de qualitat està lligada a la percepció de l’audiència sobre una sèrie de criteris 

de qualitat que afecten a la informació: diversitat, rellevància, ètica, imparcialitat, 

comprensió i correcció. 

 (…) six basic quality dimensions. Firstly, all social groups and ideas 

should have the chance and expectation of being mentioned in journalistic 

coverage (diversity). Second, news is expected to focus on actual and 

socially relevant issues and to present the important aspects of those 

issues (relevance). Only if information is complete and accurate can 

citizens understand societal problems, form adequate opinions and make 

adequate decisions (accuracy). Fourth, even if information is complete 

and correct it can only be useful if it is understood by recipients 

(comprehensibility). To ensure citizens’ free and competent opinion 

formation, journalism needs to guarantee a neutral and balanced 

coverage of all facts, demands a positions (impartiality). 

Les investigacions d’origen hispà utilitzen els termes de calidad de las noticias, 

periodismo de calidad o calidad del contenido político. Pérez Curiel i Luque Ortiz (2014) 

relacionen periodisme de qualitat amb educació mediàtica. Se centren en indicadors de 

qualitat que permetin aportar nou coneixement en l’avaluació de contingut informatiu. 

Per això, encunyen termes com marca de referencia o valor agregado periodístico per 
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situar-se en un marc específic d’investigacions sobre qualitat mediàtica influït per 

l’acadèmia llatinoamericana. En canvi, Guerrero-Solé, Pont-Sorribes i Palencia-Lefler 

(2013) enfoquen l’estudi en el concepte de qualitat de la informació política. Parteixen 

d’un concepte de qualitat mediàtica ampli que s’especifica al objecte d’estudi. Ramírez 

de la Piscina et al. (2014) acullen el terme de periodismo de calidad des d’una vessant 

europea. Això vol dir que s’observa la qualitat mediàtica com excelencia en el suministro 

de información.  

Un altre conjunt de termes altament utilitzats són infotainment, hard news y soft news. El 

primer fa referència a una tendència a crear continguts híbrids que entremesclen 

informació i entreteniment en programes clàssicament informatius. El altres dos termes 

engloben la tipologia i el tractament d’un programa en funció de factors com la seva 

temàtica, la cobertura, els recursos invertits, etc. Els tres conceptes estan relacionats amb 

la qualitat, ja que a cadascun s’associa un major o menor nivell de qualitat. Jebril, Albaek 

i de Vreese (2013) relacionen l’infoentreteniment amb el nivell d’interès de l’audiència a 

l’hora de consumir determinats continguts. Per ells, un baix nivell de qualitat és igual a 

un alt nivell d’infoentreteniment que, a més, relacionen amb la presència de soft news: 

The definition of infotainment is rather unclear (…). It is part of a broader 

discussions about hard and soft news (…). 

El treball de Berrocal Gonzalo et al. (2014) acull una definició d’infoentreteniment més 

àmplia que abasta diverses dimensions: thematic preferences, selection and treatment of 

information sources, technical features i narrative style. A totes se’ls atribueix un valor 

específic per l’avaluació de la qualitat i la categorització de continguts mediàtics. 

Belt y Just (2008:197) utilitzen els termes de hard news y soft news per explicar els índexs 

d’audiència en funció dels nivells de qualitat del contingut mediàtics. Per avaluar-ho 

empren cinc punts de referència que sorgeixen d’investigacions prèvies: 

1. Significance: stories should focus on significant events (or hard news). 

2. Journalistic enterprise: stories should be based on original reporting, such as 

investigations and interviews with newsmakers. 

3. Balance: stories should reflect fair and balance reporting with multiple 

viewpoints. 
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4. Autoritativeness: the information should come from authoritative sources. 

5. Community relevance: stories should be relevant to or reported in terms that 

are relevant to the local community. 

Lehman-Wilzig i Seletzky (2010:38) assumeixen que a les soft news se’ls atribueix un 

nivell de qualitat baix o molt baix però consideren la necessitat d’afegir una tercera 

categoria intermèdia: general news. La seva proposta és trencar la classificació 

dicotòmica d’autors com Tuchman (1978) i Patterson (2000) en l’avaluació de la qualitat 

de la informació mediàtica per poder donar compte d’una major diversitat:  

This fundamental typology [hard news i soft news] has held steady for 

more than three and a half decades without any serious attempt to reassess 

its continued relevance or the adverse research consequences of such a 

dichotomous, and perhaps overly simplistic categorization. 

Reinemann, Stanyer i Legnante (2011) també relacionen la qualitat mediàtica amb les 

hard i soft news. A la seva investigació consideren fins a cinc dimensions que són extretes 

d’altres estudis. «The dimensions are (1) topic/events, (2) news production, (3) news 

focus, (4) news style and (5) news reception». Wang (2012) es situa proper a 

l’infoentreteniment com a tabloidization o news sensationalization i equipara aquest 

darrer teme amb soft news per referir-se a models de negoci mediàtics als quals s’associa 

una major o menor qualitat. De forma específica, se centra en com s’ha estès a nivell 

global un model tipus market-dirven journalism. 

La qualitat als mitjans de comunicació també s’associa amb els termes de work quality, 

job satisfaction i public service. L’estudi de Gil de Zúñiga i Hinsley (2012) afegeix a 

aquests termes els de good journalism, citizen journalism i infotainment. La qualitat es 

defineix com un concepte ampli que es centra en la percepció dels professionals i 

l’audiència més que al contingut. De fet, es defineix també en relació a un millor o pitjor 

servei públic. Finalment, Reinardy (2014) se centra en la qualitat com a conseqüència 

d’una millor o pitjor satisfacció laboral. Per això afegeix conceptes com autonomy i 

organizational support per analitzar la qualitat des del punt de vista del professional. 

Com podem comprovar, existeixen múltiples conceptes que les investigacions associen a 

la qualitat mediàtica en funció de l’objecte d’estudi. Aquesta diversitat conceptual és un 
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reflex de la complexitat de l’avaluació de la qualitat mediàtica. Una síntesi adequada 

d’aquesta situació és la que aporten Reinemann et al. (2011:234): 

And we would therefore suggest using the ‘softening of news’, 

‘tabloidization’ and ‘growing infotainment’ as synonyms [Per mesurar 

fenòmens que afecten a la qualitat de continguts informatius] 

Finalment, des del punt de vista dels SPR que aquí comparem, diverses investigacions 

coincideixen en valorar a la BBC com el operador públic a què es pot associar un major 

nivell de qualitat (Steemers, 1999; Born i Prosser, 2001, Flood et al., 2011, Anderson i 

Egglestone, 2012). Pel que fa a la CCMA, els autors també coincideixen en la qualitat de 

la corporació i els seus continguts així com la satisfacció que generen als usuaris (Marin 

i Otto, 2012). En qualsevol cas, la qualitat d’ambdós està lligada als aspectes 

professionals, tècnics, ètics, polítics, culturals i informatius aquí esmentats i que 

desenvoluparem amb més profunditat als següents apartats d’aquest marc.  

3.7 PROFESSIONALS 

El procés de producció que se situen els professionals, entesos com a periodistes, 

productors, tècnics, assessors, investigadors, etc., reflecteix les dinàmiques de 

construcció del contingut i els objectius dels SPR davant les seves audiències (Lund, 

2012). De fet, en aquest apartat volem aprofundir en els estudis sobre rutines 

professionals, percepcions i relació dels treballadors de mitjans de servei públic i quina 

ha estat la posició dels acadèmics sobre la influència dels nous mitjans en els 

professionals i el contingut que produeixen. 

Des que Tuchman (1978) va dur a terme la seva investigació en les redaccions 

periodístiques s’ha desenvolupat un extens camp d’estudi sobre el paper dels 

professionals en els mitjans de comunicació. A això hem de sumar-hi l’arribada del procés 

de convergència (López García i Pereira Fariña, 2010) i amb ell, la modificació de les 

rutines professionals que contribueix a crear i mantenir noves línies d’investigació. En 

primer lloc, quan parlem de rutines professionals cal recordar les afirmacions de Du Gay 

(1997) sobre la cultura de la producció, que va definir com aquelles rutines de treball que 

van influir de forma específica en les creences, l’enfocament i els valors que giraven 

entorn el professional i aquell contingut que produïa, si es considera el contingut com un 
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artefacte generat i influït pels seus creadors. Nombroses investigacions tracten les 

organitzacions mediàtiques des de dins per desvelar les claus sobre la relació entre 

professionals i contingut generat (Deuze, 2005; Deuze, 2007). Podem definir les rutines 

com tots els processos on els professionals participen en la cadena de producció d’un 

mitjà de comunicació. Aquestes rutines no només influeixen els professionals, sinó que 

es veuen influïdes per altres condicions, com ara el lloc de treball, la remuneració, la 

tecnologia, la relació amb l’empresa i l’audiència o la regulació (Reinardy, 2014).  

La relació amb l’empresa pot ser un factor crucial en el desenvolupament del treball 

mediàtic. Més enllà de la relació contractual, ens referim a la percepció del treballador 

sobre la companyia, en el nostre cas d’estudi són dues companyies públiques. Autors com 

Reinardy (2014) o Gil de Zúñiga i Amber Hinsley (2012) afirmen que quan la satisfacció 

laboral i la percepció de l’empresa són bones, el contingut produït també ho és, amb alts 

estàndards de qualitat. A més, aquests autors demostren que els professionals satisfets 

amb la seva feina aconsegueixen una audiència satisfeta amb allò que han produït. 

Continuant amb la percepció dels professionals, Walzer i Retis (2008:719) tracten la 

concepció dels periodistes sobre la labor que desenvolupen, i troben que els professionals 

es consideren com un grup de pressió de la societat i per tant, que la seva tasca és 

fonamental: 

Uno de los hallazgos más significativos de la sociología de las profesiones 

aplicada al gremio periodístico es la autoconcepción como grupo de presión en 

la sociedad española. Muchos periodistas habrían escogido este trabajo por una 

cuestión vocacional pero también por la implicación social que supone el 

ejercicio de la profesión. 

Com hem avançat, l’actual escenari de convergència digital genera en els professionals 

dels SPR noves qüestions. Unes, relatives a la reconversió de l’espai de treball, les tasques 

i, en general, les rutines associades als seus càrrecs (Masip, et al., 2010); i altres, a 

l’audiència. Pel que fa a l’última, la producció de contingut per part de professionals de 

SPR ha caigut en una doble qüestió: produir per captar audiència o continuar amb els 

principis de servei públic. Autors com Meijer (2005) o Lund (2012) consideren que es 

pot combinar el que es denomina audience-oriented content amb continguts comercials. 

Aquests últims, no han de ser de forma intrínseca concebuts com a incompatibles, sinó 
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que poden desenvolupar-se amb elements propis de servei públic. Turner i Lorenço 

(2011:503) sintetitzen les funcions dels professionals dels SPR de la següent forma:  

(...) deal with a wide range of subject matter; be shown at a time relevant to 

audiences; be balanced in coverage and be produced with a high standard of 

content, quality and professional skill and integrity. 

Si ens centrem en els estàndards de qualitat, Shulz (2000) afirma que, des de l’enfocament 

de les pràctiques periodístiques, la qualitat està lligada a les condicions en què els 

professionals desenvolupen el seu treball, a més del context polític, econòmic i legislatiu 

que els envolta. Asp (2007:64) se centra en el valor de confiança com a sinònim de 

qualitat, que ha de transmetre el contingut dels professionals, en especial el contingut 

informatiu d’un servei públic, per ser considerat fiable de forma que «in the role of 

communicator of opinion (...) media should treat different opinions in such a way that no 

opinion is unduly favored or put at a disadvantage». Reinardy (2014:865) posa de 

manifest la rellevància de la qualitat del contingut produït i que la percepció que té el 

públic del mitjà influeix en els professionals, així com en la millora dels índexs 

d’audiència. L’autor ho resumeix així: 

When broadcast (…) workers were directly asked what provided the most jobs 

satisfaction, “a pay raise” ranked highest, but only slightly. Intrinsic factors, such 

as audience feedback and doing a good job, were ranked only slightly lower than 

pay. 

Urban i Schweiger (2013) demostren que la relació entre criteris de qualitat i la percepció 

de l’audiència són clau en la percepció dels professionals sobre la seva feina i i el paper 

que tenen en la societat. González-Esteban, et al. (2011) conclouen, des del punt de vista 

de la regulació, que la manca de suport a Espanya a la creació d’organismes de control de 

la qualitat i la independència periodística ha provocat que siguin els propis mitjans o 

col·lectius professionals que conformin mecanismes de control. Aquests mecanismes són 

fonamentals per al correcte funcionament dels operadors públics que no només responen 

davant l’audiència, sinó de les institucions que els financen. Al cas de la BBC, Lamuedra 

(2012) mostra com l’autorregulació dels professionals de la BBC, que es marquen a si 

mateixos alts estàndards de qualitat, genera en l’audiència una percepció positiva dels 

treballadors i el contingut.  
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Finalment, l’arribada dels nous mitjans i del procés de convergència digital afecta les 

rutines professionals i, per extensió, el contingut generat. La fragmentació d’audiències 

ha generat la necessitat de produir nous continguts que s’adaptin a les noves necessitats 

dels públics o els usuaris. En aquesta línia, Bonet et al. (2012:13) duen a terme una 

investigació per analitzar com es percep la convergència en un grup de professionals de 

la CCMA. Entre les seves entrevistes, els resultats mostren que «tots els entrevistats 

tenien clara la importància (molta, coincidien) de la innovació tecnològica en un servei 

públic audiovisual». Per ells, aquesta és fonamental per poder millorar l’oferta i, amb ella, 

els serveis per al ciutadà. En aquesta línia, Franquet, et al (2006) parlen de com la CCMA 

i els seus professionals van aprofitar els avantatges de la xarxa per crear noves rutines i 

fluxos de treball, tot i que la Corporació no tingués definida una estratègia clara envers la 

convergència.  

Així doncs, Díaz Noci i Larrañaga Zubizarreta (2010) consideren que davant la 

convergència tecnològica encara existeixen problemes per resoldre en les redaccions 

periodístiques com, per exemple, els canvis en les activitats productives que obliguen a 

molts professionals a adaptar-se a noves tasques per a les quals, en alguns casos, no estan 

formats. En aquest sentit, Miguel Aguado i Palomo Torres (2010) se centren en aquestes 

rutines productives i analitzen com perceben els directius i els professionals l’impuls a la 

polivalència com a fòrmula per resoldre les noves activitats derivades de la convergència. 

Els autors conclouen que: 

Desde los cuadros directivos que gestionan el proceso, la polivalencia es percibida 

al mismo tiempo como un desafio de optimización de la producción (...) y como una 

condición de viabilidad de los processos convergentes (...). Desde la perspectiva 

de los redactores se vislumbra más bien como una consecuencia poco planificada 

de la aplicación de esos mismos processos de convergencia en las redacciones 

(Miguel Aguado i Palomo Torres, 2010:146). 

Per acabar, hem mostrat diversos exemples de recerca en l’àmbit dels professionals i les 

seves percepcions davant l’audiència, el contingut i els nous mitjans. La cita de Miguel 

Aguado i Palomo Torres (2010) suggereix el mateix que altres autors com Domingo 

(2008) o Lund (2012) sobre la dificultat de conciliar el procés de convergència amb el 

sistema actual de mitjans i aconseguir o mantenir un servei de qualitat. En qualsevol cas, 
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en el xsegüent apartat desenvoluparem les perspectives teòriques sobre el contingut però 

sense deixar enrere, al llarg d’aquest marc, els professionals.  

3.8 CONTINGUT 

El producte final que rep l’audiència i segons el qual avalua els programes, canals i, en 

conseqüència, els SPR, ha sigut analitzat des de diverses perspectives: la qualitat, el valor 

afegit de servei públic, la construcció política, la influència de l’entreteniment, etc. Però 

en darrer terme, el debat sempre ha estat el següent: com conciliar la cerca de grans 

audiències sense caure en un contingut que vulneri els principis de servei públic? (Enli, 

2008; Marín i Otto, 2012). Aquesta qüestió fa que el present apartat se centri en la 

programació com a eina de compliment de les obligacions de servei públic, en el paper 

del contingut d’entreteniment i generalista, en el contingut informatiu i d’assumptes 

públics i, finalment, en el contingut educatiu. 

En primer lloc, la programació es converteix en un repte central per als SPR a l’hora de 

captar i mantenir audiències. Aquesta programació, com hem mencionat, ha de complir 

certs requisits i obligacions de servei públic. Per tant, això complica l’elecció dels 

continguts més atractius pels públics (Enli, 2008). Podem afirmar que programar un mitjà 

de servei públic requereix un contingut destinat a la major part de la població com a target 

i no com passa en els operadors privats, amb una programació destinada a targets 

comercials, objectius o específics. Autors com Steemers (2003) afirmen que la 

programació dels SPR ha caigut, en nombroses ocasions, en la línia dels operadors 

privats, això vol dir que busquen una programació rentable amb grans índexs d’audiència 

que no prioritza el contingut amb una missió clara de servei públic. Meijer (2005) i Ferrell 

Lowe (2009) consideren que es pot equilibrar una programació de grans audiències com 

l’entreteniment i, al mateix temps, aconseguir bons índexs. En altres paraules, posar 

l’entreteniment al nucli de la programació dels mitjans de SPR per mantenir, incrementar 

i lluitar contra els operadors comercials sense deixar enrere els continguts culturals i 

informatius. Meijer (2005:28) considera que d’aquesta forma es pot resoldre un dels 

problemes fonamentals dels SPR: 
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(...) lower ratings create a fundamental problema for european públic 

broadcasters, because públic suport, after all, justifies their existence as públic 

service institution.  

En aquesta discussió, Van Dijk, Nauhis i Waagmester (2006) afirmen que els mitjans de 

servei públic fracassen en la missió d’oferir a l’audiència els continguts obviats pels 

mitjans privats. Puntualitzen que això es deu a l’afany per racionalitzar costs i, al mateix 

temps, augmentar l’audiència sense fer grans canvis en la programació. Finalment, 

Georgiou (2013) planteja la necessitat que els mitjans, en especial els públics, programin 

per a audiències minoritàries, tot i la possibilitat de perdre espectadors, per complir així 

amb les obligacions com a SPR. 

En segon lloc, ens hem de centrar en els grans formats que són l’entreteniment i 

l’informatiu, a més, hem d’afegir un nou tipus de format que sorgeix dels dos anteriors 

sota el nom d’infoentreteniment. Com ja hem comentat a l’apartat sobre qualitat 

mediàtica, el concepte d’infoentreteniment (Kruger, 1988; García Avilés, 2007; Marin 

Lladó, 2012) fa referència a un procés en el qual els gèneres d’informació es transformen 

progressivament en gèneres d’entreteniment informatiu a causa de factors com les noves 

preferències de l’audiència, l’homogeneïtzació de l’oferta o la introducció de mecanismes 

de mercat als SPR. Aquest s’ha convertit en un tipus de format i contingut clau per captar 

i mantenir les audiències, tot i que programar-lo planteja inconvenients en el servei públic. 

Dahlgren (2009) afirma que l’infoentreteniment i la tabloidization dels continguts és una 

tendència a l’alça a què se sumen els operadors públics per no perdre audiències. També 

afegeix que aquest tipus de contingut no és tant recent com altres autors afirmen i ja estava 

present a la programació del segle XIX. Martínez García (2011) en el cas català, tracta 

l’entreteniment informatiu com a una eina que, mitjançant la captació de grans audiències, 

pot complir missions de servei públic, com ara la de promoció cultural i lingüística o la 

de cohesió social. L’autora il·lustra aquesta idea amb un estudi del programa de sàtira 

política Polònia. 

L’infoentreteniment no només crea nous formats, sinó que transforma els clàssics 

continguts informatius. Els gèneres informatius formen part de la marca de confiança dels 

SPR (Iosifidis, 2010), de fet, formen part de les seves obligacions com a informadors 

públics. Com afirma Debrett (2009), els operadors públics han de mantenir la credibilitat 
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en la seva programació d’assumptes públics ja que són el pilar de la seva funció a l’hora 

de crear una ciutadania informada. Per Oliva i Stijà (2011:55) les funcions de servei 

públic eren compartides pels operadors públics i privats quan es tractava de contingut 

informatiu, tot i que ara, com ells mateixos afirmen: «En la majoria dels mitjans privats, 

la informació s’ha convertit en un producte més. Interessa més vendre que no pas donar 

un servei públic de qualitat, com era la idea que encara predominava a la televisió pública 

i privada l’any 2000 (...)». 

Tot i que els continguts informatius s’associen a gustos minoritaris, que solen estar 

presents en la informació de public affairs (Patterson, 2000; Zaller, 2003), als SPR són 

els més rellevants juntament amb els educatius. Els programes informatius, com ara els 

telenotícies, els reportatges o els debats, es consideren claus per oferir a l’audiència el 

contingut necessari perquè participi en la vida pública (Thomass, 2010). Encara que a 

l’apartat sobre esfera pública hem comentat el perquè d’aquesta necessitat, cal mencionar 

en aquest punt autors com Zaller (2003), Belt i Jut (2008) o Curran et al. (2009) 

reflexionen sobre la importància dels continguts informatius en la construcció de les 

societats democràtiques. En el cas de la BBC, com tracten Lamuedra (2012), Flood et al. 

(2011) i Tunstall (2010), els serveis informatius són una part essencial en les polítiques 

de programació i en el foment i la creació d’una audiència fidelitzada.  

Tot i aquesta importància, la programació d’aquests continguts comença a decaure en els 

SPR europeus, una caiguda a favor de continguts d’entreteniment. Si ens fixem en la 

programació de la CCMA, com afirma Marín i Otto (2012), la corporació catalana cobreix 

molts registres i és en aquesta amplitud on aconsegueix l’equilibri entre la necessitat de 

captar audiències àmplies i la programació d’uns continguts de servei públic amb una 

aposta pels serveis informatius. Pel que fa a l’entreteniment, Gómez Puertas (2011:94) 

analitza el contingut de ficció de la CCMA mitjançant l’estudi de cas de la sèrie El cor 

de la ciutat. L’autora mostra com aquesta producció d’entreteniment pot captar grans 

audiències i complir missions de servei públic, com reflectir les problemàtiques socials 

que tenien lloc a Catalunya durant la producció del serial: 

Cal tenir present també que Televisió de Catalunya, a més d’estar subjecte als 

imperatius econòmics de rendibilitat, és un emissor amb una voluntat social clara. 

L’equip de producció dedica una atenció especial a l’impacte del serial en premsa 
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i sovint s’estableix un diàleg amb institucions, col·lectius, associacions i altres 

agents socials catalans representats d’alguna manera [en la sèrie]. 

Finalment, la programació de contingut educatiu o didàctic s’ha relacionat sempre amb 

els serveis públics de comunicació. Els programes d’aquest tipus han tingut un clar públic 

objectiu en els segments infantil i jove. D’Arma, Enli i Steemers (2009:230) afirmen que: 

(...) there was a little sense of the child ‘public’ in public service media, especially 

in what the wanted and enjoyed. Children were either defined by boradcasters as 

an audience requiring protection and content that met their perceived 

developmental and educational needs (...). 

Un clar exemple de programació centrada en les necessitats educatives és la BBC. La 

corporació anglesa, des de la seva creació amb Lord John Reith, ha mantingut una política 

expansiva dels continguts educatius tant als mitjans tradicionals com als nous mitjans 

(Jakubowicz, 2010). Això passa per una acció conjunta entre govern, que ha d’aprovar 

les intervencions, l’autoritat audiovisual i la pròpia corporació (Debrett, 2009). A 

Catalunya, el CAC també ha actuat per garantir que el contingut d’aquestes 

característiques compleixi els requisits per les audiències a les quals va destinat. 

Per concloure, hem pogut comprovar que no existeix consens entre els autors a l’hora de 

definir les necessitats de programació d’un tipus de contingut o d’un altre. Alguns d’ells 

consideren que les obligacions de servei públic es poden conciliar amb la captació de 

grans audiències. Per altres autors, continguts com l’entreteniment o l’infoentreteniment 

són incompatibles amb els SPR i s’han de continuar potenciant els gèneres informatius 

tot i la caiguda del consum. En canvi, els autors estan d’acord en que l’audiència dels 

segments infantil i jove necessiten d’una protecció especial que passa pel control del 

contingut per part del mitjà públic i les institucions reguladores. Així doncs, el cas britànic 

és considerat un exemple d’equilibri en la seva programació informativa i d’entreteniment 

valorada per l’audiència amb bons índexs. El cas català presenta més complexitat, tot i 

que la seva programació també està ben valorada pel públic, ja que en els últims anys s’ha 

enfrontat amb una pèrdua progressiva d’audiència i amb la dificultat de trobar continguts 

atractius compatibles amb les seves obligacions públiques però, com afirma Jakubowicz 

(2010:10):  



 
 

 
60 

 
 

(…) PSB must redefine its service to social integration and cohesion and go 

beyond collective experience (that is, generalist channels) and cater to group and 

individual interests, for example by providing thematic services and online 

services. 

Steemers (1999:48) va avançar el posicionament dels SPR amb l’arribada dels nous 

mitjans i les conseqüències en el contingut i en la programació. Coincidint amb 

Jakubowicz, afirma que «the assumption is that the technology and the delivery of content 

might change, but PSB is still a standards setter and a guarantor of impartial news and 

diverse programming». 

Els canvis en els tipus d’audiència i els hàbits de consum se sumen a la transformació de 

l’entorn mediàtic digital que diversifica els mitjans i els canals, aquests factors s’han de 

tenir en compte per analitzar i adaptar el contingut i la programació. Per això, als següents 

apartats desenvoluparem aquests temes.  

3.9 NOUS MITJANS 

Els nous perfils d’audiència que descriurem en el següent apartat són conseqüència de 

l’aparició dels nous mitjans i del procés de convergència tecnològica. Però en especial, el 

plantejament de qüestions de quines són les estratègies que han de seguir els SPR per 

mantenir les audiències i complir amb les obligacions de servei públic. En aquest apartat 

definirem què són els nous mitjans i què s’entén pel procés de convergència, quins reptes 

es plantegen als operadors i com les noves tecnologies transformen la relació audiència-

mitjà. 

El concepte de nous mitjans és ampli i polisèmic, pot abastar diverses dimensions i referir-

se a nombroses àrees dins els mitjans de comunicació. Nissen (2006:7) defineix els nous 

mitjans a partir de «four determinin factors (...): new technology, changes in the market, 

the influence of parliaments and governments and user behaviour». En la seva definició 

tracta els nous mitjans com un entorn mediàtic en què, a més de la tecnologia, intervenen 

diversos actors per configurar-lo. De fet, aquesta definició de Nissen encaixa en certa 

manera amb les esferes de la convergència. Però, que s’entén per procés de convergència? 

Salaverria, García Avilés i Masip (2010) consideren que no existeix una definició única 
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aplicable a la convergència, per això, en la seva revisió classifiquen les diferents esferes 

que poden configurar-la: 

 Convergència tecnològica, que fa referència a la transformació de les indústries 

de mitjans tradicionals en indústries de mitjans digitals per l’arribada de les noves 

tecnologies. 

 Convergència empresarial, relacionada amb els canvis estructurals de les 

empreses de comunicació que les converteixen en grans conglomerats mediàtics. 

 Convergència professional, que fa referència a la convergència periodística i se 

centra en els fluxos de treball, la modificació de rutines o els recursos tecnològics 

disponibles. 

Per Prado i Fernàndez (2006) existeixen quatre factors que determinen la convergència 

en els mitjans de comunicació: 

1. Digitalització, afecta a la transmissió i a les dinàmiques de producció interna. 

2. Interactivitat en el desenvolupament i l’oferta de productes. 

3. L’ample de banda o l’ampliació de la cobertura. 

4. Les infraestructures. 

A partir d’aquests autors podem entendre per nous mitjans aquells que han sorgit d’un 

procés de convergència que combina tecnologies, pràctiques professionals i empresarials, 

continguts i usuaris en un nou ecosistema mediàtic (Suau Martínez, 2015). Segons Cèsar 

i Geerts (2009:98) aquest entorn és el d’una «convergence of domains such as IPTV, the 

web, and the Mobile world is still in its infancy (...)». Bredl et al. (2014:196) insisteixen 

en que no hem de percebre la convergència entre els nous mitjans i els mitjans tradicionals 

com una relació antagonista, sinó que: 

The so-called “new” and “old” media should not be seen as antagonists, since a 

wide range of people receive mass media content via Web platforms, Reading 

newspapers online, watching streams of TV stations and listening to the podcasts 

of the favorite radio shows indicate an ongoing process of convergence.  

En aquest sentit, Siapera (2004:169), sobre la relació entre operadors i mitjans, opina que 

«even with the possibility (...) succesfully colonizes the internet, the result will be a 

merger or convergence, not only of modes of delivery (as in the industry’s vision)». Per 
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Debrett (2009) existeixen tres canvis tecnològics que cal mencionar quan parlem de SPR 

i nous mitjans: la TDT, la web 2.0 i les plataformes mòbils. Per aquest autor, aquestes 

tecnologies han suposat un salt important des dels mitjans clàssics fins als nous SPR, que 

amplia i millora l’oferta. 

En el cas català, Prado i Fernández (2006 :55) consideren que el procés de convergència 

és una oportunitat per a estacions regionals com la CCMA. El factor de proximitat, 

llengua i identitat són elements fonamentals per al desenvolupament d’estratègies 

encaminades a mantenir l’audiència i complir les missions de servei públic (Gifreu, 

2009). En el cas britànic, la BBC considera el procés de convergència com un avantatge 

per desenvolupar continguts amb major qualitat i aconseguir una difusió més efectiva, a 

més de modificar rutines professionals per optimitzar la producció (Tunstall, 2010; 

Anderson i Egglestone, 2012).  

De fet, els antecedents de monopoli públic han fet que els SPR s’hagin sentit sempre 

capdavanters en la innovació tecnològica i en la competència comercial que va arribar a 

Europa molt més tard que ells (Harrison i Wessels, 2005). Això repercuteix en el procés 

de convergència i migració cap a formats multiplataforma. Un exemple clar són, de nou, 

les estratègies d’adaptació de la BBC en relació a les rutines professionals, els continguts 

i les audiències. Però si ens fixem en el cas català (Bonet et al., 2012), les innovacions 

tecnològiques en aquest àmbit se centren en tres dimensions:  

 Es digitalitza la radiodifusió amb especial èmfasi en els estàndards d’àudio i 

vídeo. 

 La qualitat de la imatge i el so augmenta amb l’aposta per continguts en alta 

definició. 

 Es produeix una expansió cap als móns virtuals o la multiplataforma que garanteix 

el lliure accès a grans quantitats d’informació (Niessen, 2006). 

El problema més complex és trobar fòrmules específiques per integrar mitjans de 

comunicació clàssics en plataformes online. Bonet et al. (2012) en les entrevistes a 

professionals de la CCMA troben que aquesta integració passa per una fase d’innovació 

en la qual el capital humà és la part més complexa a l’hora de modificar processos. Suárez 

Candel (2012) afirma que el debat sobre les innovacions tecnològiques en què 



 
 

 
63 

 
 

s’emmarquen els nous mitjans considera aquestes innovacions una millora de les 

prestacions com a servei públic, i no un obstacle a les seves obligacions.  

A més, existeixen més reptes des de l’arribada dels nous mitjans que cal comentar. 

Aslama (2009:91) seguint a Nissen (2006) sintetitza els reptes específics dels SPR envers 

el contingut i les audiències en tres punts: 

 Repte: Similitud entre els mitjans actuals i els mitjans de masses del passat recent 

quant a tipus de programació. 

o Enfocament: Aprofitar les noves tecnologies per garantir continguts que 

serveixin als indivuals citizens ja que la fragmentació de l’audiència 

obliga a la fragmentació de l’oferta. 

 Repte: Globalització que es materialitza en continguts homogenis. 

o Enfocament: Respectar la diversitat cultural dels territoris amb la 

promoció d’una producció pròpia que atengui la promoció de les 

identitats dels ciutadans on actua el SPR. 

 Repte: Sobreoferta dels operadors comercials que disposen de múltiples canals 

als mitjans tradicionals. 

o Enfocament: Crear continguts que puguin ser àmpliament compartits 

sense interferir en la diversitat cultural o l’atenció individual per crear un 

civic marketplace. 

Més enllà d’aquests reptes, les estratègies davant els nous mitjans giren en torn a factors 

com la interacció, les segones pantalles, l’ús personalitzat del contingut sense restriccions 

horàries, els programes multiplataforma, l’augment de l’oferta o els sistemes a la carta. 

En definitiva, els camins a seguir i les estratègies a adoptar han de passar, en paraules 

d’Enli (2008:115) per «combine tradition and renewal» sense deixar enrere les missions 

i obligacions de servei públic que comparteixen la CCMA i la BBC. Davant aquests reptes 

s’han de tenir en compte fortaleses dels SPR com, per exemple, la public provision o el 

subministrament gratuït de grans quantitats d’informació com un dels afegits a la 

integració dels SPR al món virtual.  

Finalment, els nous mitjans han generat importants canvis en la relació entre els operadors 

públics i les seves audiències. Tot i que més endavant definirem els tipus d’audiència, 

aquí podem parlar d’una relació bilateral i participativa (Harrison i Wessels, 2005; 
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Franquet et al., 2011). Aquesta relació respon a importants canvis en l’audiència que 

augmenta el consum mediàtic des de plataformes en línia. Això provoca que els SPR 

hagin de garantir la presència web dels seus programes per fomentar el consum en les 

diferents etapes d’emissió. No només els programes clàssics han de tenir presència online, 

sinó que els SPR han de traslladar la producció als programes multiplataforma. Aquests 

continguts depenen de l’audiència per poder-se fer i per tant és necessari que es 

comprometin amb la producció (Iosifidis, 2010). Aquest risc es veu compensat per la 

relació que es forja entre SPR i ciutadà/públic i que fidelitza les audiències (Jenkins, 

2006). 

Sobre la relació participativa, autors com Franquet et al. (2011) consideren que la relació 

entre productors i audiència/consumidor comença a anivellar-se amb els nous mitjans. 

Les fronteres entre ambdós actors són cada vegada més difoses i això obre la porta a noves 

dimensions en l’estructura dels mitjans i la seva oferta. Aslama (2009:92-99) considera 

que la classificació d’audiències es basa en diverse of roles (perfils que adopta el públic) 

and modes of address (com es comunica amb el mitjà) i afirma: 

The concept of participation can refer to specific platforms or contents. In industry 

parlance, ‘participation media’ frequently references crossmedia or multimèdia 

content production and products as well as interactive possibilities for consumers 

to take part in production. 

A més, Siapera (2004) declara que el nou entorn mediàtic permet fomentar la creació de 

comunitats d’espectadors amb interessos comuns, i a més, incrementar la lleialtat cap a 

l’operador, el canal o el programa, és a dir, permet mantenir o incrementar l’audiència. 

L’increment de la participació gràcies a les xarxes socials augmenta el valor afegit del 

contingut que ofereixen els SPR. En aquesta participació entra en joc un concepte que 

més endavant recuperarem, el de contingut generat per l’usuari o user generated content 

(UGC) i el de mitjans creats per usuaris (Shao, 2009). Ambdós fan referència als nous 

usos que les audiències o els usuaris fan de l’entorn digital on podem participar o crear el 

contingut propi. Sobre els mitjans, Shao (2009:8) considera que: 

(...) user-generated media (UGM) are fundamentally changing the world of 

entertainment, communication, and information, particularly thanks to their self-

sustaining nature and ever-growing audience size. 
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Així doncs, desprès de contextualitzar la relació entre nous mitjans, convergència i SPR, 

en el següent apartat aprofundirem en les audiències i el seu estudi com a punt final del 

marc teòric. 

3.10 AUDIÈNCIA 

A Catalunya, les audiències van consumir en un dia mitjà aproximadament dos hores de 

mitjans de comunicació, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) a 

l’informe sobre l’ús del temps l’any 2011 (IDESCAT, 2011). A Gran Bretanya, si ens 

fixem en les activitats comunicatives que inclouen el consum de televisió, ràdio, contingut 

web i mòbil la realitat és, segons el Communication market report de l’Ofcom, que: 

The average adult in the UK spends over half of their waking hours engaged in 

media or communications activities. On average, UK adults sleep for 8 hours 21 

minutes in a 24-hour period, while they spend 8 hours 41 minutes engaged in 

media or communication activity. (Ofcom, 2014:10). 

Hem volgut començar aquest apartat amb les dades de l’IDESCAT i l’Ofcom per posar 

de manifest la importància que dóna la societat catalana i britànica als mitjans de 

comunicació. De fet, si consultéssim les mesures de consum digital a Catalunya ens 

aproparíem a les dades de Gran Bretanya. Això, a més és el reflex d’unes audiències que 

no decreixen, sinó que distribueixen el consum en diversos mitjans.  

Si ens centrem en la relació entre operadors SPR, com la CCMA i la BBC, i el públic, 

Steemers (2003:131) reflexiona sobre com evolucionarà la relació entre SPR i audiències: 

«Building a more personalised relationship with the públic through more targeted 

offerings». Abans hem desenvolupat les obligacions de servei públic, entre les quals es 

trobava la missió d’arribar a grans audiències. Per Steemers (2003), l’arribada dels nous 

mitjans ha modificat aquesta missió i ha empès els SPR a compatibilitzar la captació 

d’audiències amb el nou entorn mediàtic. De fet, la BBC a l’informe New BBC_ Building 

Public Value. Renewing the BBC for a Digital World (2004) reflexiona sobre aquesta idea 

i en les conclusions afirma que les noves audiències necessiten nous mitjans que han 

d’adaptar l’oferta a les preferències dels nous públics, tot i que s’ha de mantenir la 

protecció sobre les audiències clàssiques. 
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Siapera (2004) i Georgiou (2013) afirmen que, des de l’arribada d’internet com a nou 

canal de distribució de continguts audiovisuals, comença un joc de contraposicions entre 

les funcions i característiques dels old i els new media. Però, en especial, s’inicia el 

plantejament de qüestions de quines són les estratègies que han de seguir els mitjans 

analògics, en aquest cas la televisió, per mantenir les audiències. Segons Siapera, els nous 

mitjans permeten fomentar la creació de comunitats d’espectadors amb interessos comuns 

i, a més, incrementar la lleialtat cap al operador, el canal o el programa. Franquet et al. 

(2011) parlen de noves oportunitats i estratègies per als mitjans de comunicació i els 

públics. Fan referència al contingut autogenerat o user-generated content com un canal 

de comunicació entre mitjà i audiència que pot enfortir la seva relació. Com ells mateixos 

afirmen (Franquet et al., 2011:224): «Indeed, we can talk of ‘older forms’ of user 

generated content (UGC) , such as letters and faxes and ‘newer forms’, such as the tools 

offered by the internet (...)». 

Els nous mitjans també modifiquen els perfils d’audiència i la capacitat per dirigir-se a 

l’operador (Syvertsen, 2004). Les audiències de masses minven i la fragmentació dels 

públics té com a principal conseqüència un increment de l’oferta. Però no només de 

l’oferta de contingut, sinó de plataformes, xarxes socials i, en definitiva, canals de 

comunicació (Bruns, 2008; García Avilés, 2012). Així doncs, les audiències en el nou 

context mediàtic modifiquen la forma en què els mitjans i els acadèmics les mesuren. Tot 

i que es mantenen els índexs d’audiència clàssics, com ara el rating o el share, s’afegeixen 

noves formes de mesura, com el panel d’espectadors o l’anàlisi de xarxes socials (Bredl 

et al., 2014). Durant aquest apartat, tractarem el concepte i els tipus d’audiència a més de 

descriure les formes clàssiques i noves de mesurar-la. Tot plegat, relacionat amb 

l’impacte dels nous mitjans.  

3.10.1 El concepte i tipus d’audiència 

L’audiència es pot definir a través de diversos prismes, segons les activitats que realitzen, 

les seves característiques sociodemogràfiques o si són l’objecte de polítiques 

audiovisuals. A la definició del Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans9 i del Oxford 

Dictionary 10  l’audiència es defineix com ‘Un conjunt de persones que atenen a un 

                                                
9 Consulteu: http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=audi%E8ncia&operEntrada=0  
10 Consulteu: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/audience  

http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=audi%E8ncia&operEntrada=0
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/audience
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programa de ràdio o televisió’ i ‘The people who watch or listen to a television or radio 

program’. Aquesta sol ser la definició clàssica, que considera l’audiència com a públics 

o espectadors sense capacitat de resposta.  

En canvi, quan les audiències són l’objecte de polítiques regulatòries de qualsevol tipus 

se la defineix com a ciutadà i públic actiu (Meijer, 2003, 2005). Si ens centrem en les 

característiques sociodemogràfiques la classificació se centra en l’edat, el sexe o l’estatus 

econòmic com a variables que generen certs hàbits de consum (Jauset, 2003). Però, si ens 

centrem en les activitats que realitza la classificació es torna més complexa i inclou una 

àmplia taxonomia de perfils d’audiència (Siapera, 2004). És en aquesta última forma de 

classificació on volem centrar l’apartat. Considerem que és i serà un punt clau per definir 

i caracteritzar les audiències en un entorn mediàtic digital amb múltiples formes i opcions 

de consum. El paradigma de l’audiència passiva ja no és vàlid per tractar uns públics que 

s’han tornat usuaris i audiències actives (Livinsgtone, 2005; Meso, Agirreazkuenaga i 

Larrondo, 2015). 

En primer lloc, el concepte d’audiència varia molt en funció de l’autor, i actualment va 

des de la clàssica audiència passiva a l’activa i participativa. Livingstone (2005) explica 

que la noció de públic com a ciutadà actiu i d’audiència com a consumidor passiu 

s’afegeixen al debat continu sobre com mesurar, descriure i classificar els usuaris dels 

mitjans de comunicació. Dahlgren (2009) parla d’identitat en comptes de perfils 

d’audiència i insisteix en l’existència de dues identitats oposades: el consumidor i el 

ciutadà. En aquesta línia, Syvertsen (2002) afirma que existeix una dicotomia a l’hora de 

definir la relació entre operadors i públics que gira entorn el consumidor i el ciutadà. 

Pérez Tornero (2005) considera que el concepte d’audiència inclou també l’espectador i 

el públic segons les activitats que realitzen. García Avilés (2012) defineix la nova 

audiència social com aquella que es caracteritza per la interactivitat amb el mitjà. En 

canvi, Marín i Otto (2012) defineixen les audiències segons la lleialtat amb el mitjà que 

consumeixen i la divideixen en públic fidelitzat i públic promiscu. Finalment, Ferrell 

Lowe (2009) tracta les audiències com a usuaris o selectors del contingut.  

En segon lloc, centrant-nos en les noves tecnologies, Findhal (2007), a l’estudi titulat The 

sweedish and the internet, va trobar quatre principals patrons d’ús o tipus d’usuaris dels 

mitjans a través d’internet: entusiastes avançats, tradicionalistes, modernistes i restrictius. 
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Ferrell Lowe (2008) a l’informe pel Consell d’Europa considera que els nous mitjans 

creen una divisió en els públics grans i els públics joves dels SPR. Franquet et al. (2011) 

consideren que les audiències tenen l’oportunitat de participar activament en els mitjans 

de comunicació o reclamar la participació a través d’un gran nombre d’eines, per això 

afirmen que amb les noves tecnologies hem de parlar d’usuaris i no de públics. Quintas-

Froufe i Gónzalez-Neira (2014:84) defineixen l’audiència social com un tipus d’audiència 

activa que: 

(…) surge del proceso de fragmentación que la audiencia tradicional sufre en el 

nuevo ecosistema mediático. Es fruto de una segmentación en función de la 

interactividad a través de las redes sociales. 

Tíscar (2005) considera que les noves tecnologies eliminen els conceptes d’espectador, 

lector o radiooient per considerar conceptes com ciutadà mediàtic. Per aquest autor, «los 

ciudadanos intercambian y simultanean su papel como consumidores de medios por el 

de productores y críticos» (Tíscar, 2005:4) i afegeix que això provoca canvis en com hem 

concebut fins ara el procés clàssic de comunicació.  

En tercer lloc, la pregunta que cal fer, segons les aportacions dels autors, és: com és 

l’audiència des de l’arribada dels nous mitjans? Aquesta qüestió es pot respondre amb 

diferents classificacions dels autors anteriors. En qualsevol cas, nosaltres ens centrarem 

en les aportacions de Siapera (2004), Syvertsen (2004), Meijer (2005) i García Avilés 

(2012). Tots tres proposen una taxonomia de tipus d’audiència basada en la interacció 

entre mitjà i públic que s’ha incrementat amb la presència dels nous mitjans. A 

continuació presentem aquesta taxonomia a la Taula 3: 

Taula 3. Taxonomia d'audiències segons Siapera (2004), Syvertsen (2004), Meijer (2005) i García Avilés (2012). 

Elaboració pròpia 

Tipus d’audiència Definició 

Consumidors 
Siapera (2004) 

Syvertsen (2004) 

Meijer (2005) 

Dins d’aquesta categoria es veu l’audiència fragmentada 

en grups de públics disposats al consum de productes o 

experiències que els programes ofereixen. Aquesta 

relació basada normalment en els continguts dels propis 

programes permet a l’audiència participar mitjançant la 

transacció comercial. Ja sigui una compra clàssica com 

contribuir a una secció cedint fotografies, vídeos, 

dibuixos. 

Jugadors 
Siapera (2004) 

Més enllà de les opcions de joc que els diferents 

programes posen a disposició del públic es fa èmfasi al 
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Syvertsen (2004) 

 
vot com a eina de participació. Votar permet a l’audiència 

establir una relació directa amb allò que es decideix 

mitjançant el vot (p.e. l’expulsió d’un concursant). 

D’altra banda l’extensió dels concursos als espais web 

obre tot una gama de possibilitats que permeten al públic 

sentir-se part d’aquest “joc”. 

Fans 
García Avilés (2012) 

El públic com a individu o col·lectiu seguidor de 

determinats continguts o presentadors, actors, 

col·laboradors, etc. Aquesta relació es fomenta des dels 

operadors ja que els fans generen una alta visibilitat 

d’allò que admiren. Es fomenta mitjançant espais 

d’entrevistes, continguts extres o la utilització de les 

xarxes socials com a extensió del programa. Les xarxes 

socials juntament amb les plataformes online sumen i 

complementen contingut. 

Comentadors 
García Avilés (2012) 

Actuen mitjançant eines o plataformes específiques 

facilitades pels programes o l’operador. Agrupen els 

espectadors que comenten, critiquen, suggereixen o 

comparteixen els seus punts de vista, continguts auto-

generats o qualificacions. Les xarxes socials juguen un 

paper d’intermediari en aquest perfil d’audiència. En 

alguns programes s’insereixen de forma directa els 

comentaris de les xarxes (secció) o indirecta (rètols). En 

definitiva, permet obtenir al mitjà informació valuosa 

sobre el clima d’opinió o l’acceptació de determinats 

continguts i als espectadors l’oportunitat de tenir veu i 

conèixer l’opinió dels seus homòlegs. 

Ciutadans 
Siapera (2004) 

Syvertsen (2004) 

Meijer (2005) 

Es relaciona amb la participació en espais o programes 

que emeten continguts relacionats amb assumptes 

públics. Es pot considerar un perfil molt lligat a la 

informació més que a l’entreteniment. Engloba la 

participació directa en formats en què l’espectador és part 

fonamental del desenvolupament del programa i de forma 

externa o indirecta, hi participa mitjançant plataformes o 

eines. Aquesta última es relaciona especialment amb 

espais de critica o relació entre l’audiència i els 

operadors. Figures com el defensor de l’audiència que 

respon a les queixes i suggeriments dels espectadors 

vistos com a ciutadans adquireixen rellevància en aquest 

perfil. 

Col·laboradors 
García Avilés (2012) 

El públic es veu com a proveïdor de contingut de 

qualsevol mena de format. En aquest perfil, el contingut 

enviat és utilitzat en seccions claus de diferents 

programes com ara les fotografies a les seccions del 

temps o els clips dels videoaficionats. Això és possible 

gràcies a la creació de múltiples canals de comunicació 

on enviar (per part de l’audiència) i rebre (par part del 

programa o mitjà) el contingut. 
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Benefactors 
García Avilés (2012) 

Els operadors, canals o programes inviten a l’audiència a 

participar en causes solidàries que ells mateixos recolzen 

o creen. Això fomenta una relació de responsabilitat 

social entre els espectadors que col·laboren i el mitjà que 

posa de manifest la necessitat. 

Activistes 
García Avilés (2012) 

El creixent augment dels usuaris de xarxes socials ha 

convertit els públics en grups de pressió que poden actuar 

a favor o en contra de determinats continguts. Aquest 

perfil, a més, es relaciona amb l’agrupació d’espectadors 

en col·lectius de defensa i protecció de continguts que no 

respectin estàndards de qualitat, pluralisme o diversitat 

que marquin els reguladors o ells mateixos com a 

consumidors. En qualsevol cas, el concepte clau per 

definir aquest rol és la capacitat de “mobilització”. 

Audiències educatives11 
Siapera (2004) 

La missió d’educar les audiències es va fer notable des de 

la creació de la BBC quan Lord Reith va marcar una clara 

línia educativa i cultural en els continguts. Mitjançant les 

plataformes web, l’audiència pot accedir a gran quantitat 

de material didàctic relacionat o no amb el contingut dels 

canals i programes dels operadors. Aquest tipus 

d’audiència encaixa més amb la d’un servei públic i sol 

estar associada a segments de públic infantil o jove. 

Cibernautes 
Siapera (2004)  

Les pràctiques que fomenten les plataformes web dels 

mitjans de comunicació estan relacionades amb els nous 

usos que l’audiència entesa com a cibernauta fa d’elles. 

Activitats com la descàrrega de complements, eines de 

recerca o compartir continguts formen part d’aquest tipus 

d’audiència. 

 

De fet, com podem comprovar a la Taula 3 els cibernautes podrien incloure altres tipus 

de públics. Això s’explica perquè entre els estudis de García Avilés (2012) i Siapera 

(2004) hi ha vuit anys de diferència. Un temps que els operadors han aprofitat per ampliar 

les possibilitats de les eines online (Franquet et al., 2011) i captar així el que Siapera 

anomena les elusive audiences. García Avilés (2012:444) ofereix una il·lustració on 

mostra com els diferents perfils d’audiència poden fusionar-se per compartir estratègies 

de participació com al cas dels comentadors i els activistes quan participen mitjançant la 

crítica o la dels jugadors i els seguidors que gaudeixin del contingut i comparteixen les 

seves experiències. Aquesta il·lustració es pot observar a continuació: 

                                                
11 Siapera (2004:160-165) va classificar abans que García Avilés (2012) els tipus d’audiència en 
funció de les eines de participació que el mitjà posava al seu abast a traves de les plataformes 
web. A més de les categories d’aquest autor, Siapera en va definir dues més: learning audiences 
i audiences as cybernauts. 
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Il·lustració 5. Perfils d'audiència i estratègies de participació als nous mitjans. García Avilés (2012) 

Per acabar, cal mencionar l’article de Domènech Baldó, Joye i Maeseele (2012) sobre el 

cas de la CCMA i el programa La Marató de TV3. Aquests autors proposen el cas d’estudi 

de La Marató com d’especial interès ja que presenta uns índexs de participació i audiència 

únics en el seu context geogràfic. Aquest programa es pot relacionar amb els perfils 

d’audiència d’activistes i benefactors però també amb el de ciutadans. Els resultats de 

l’estudi van mostrar que les principals motivacions a l’hora de consumir i participar en 

La Marató eren, a més d’emocionals, la sensació de pertànyer a una comunitat. Aquest 

programa és un exemple de contingut que capta diversos perfils i segments d’audiència, 

a més de complir amb missions i obligacions de servei públic.  

Finalment, aquest any la BBC va inaugurar el programa d’innovació digital sota el nom 

de BBC Taster. Aquest programa o espai cerca la col·laboració de l’audiència per 

desenvolupar nous formats i continguts adaptats als nous perfils de públics. En aquest 

comunicat a la seva web12 defineixen així la iniciativa: 

The BBC today introduced BBC Taster, a space to develop its latest ideas for 

digital content and emerging technology. Taster will feature early and 

                                                
12 Consulteu: http://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2015/taster  

http://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2015/taster
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experimental concepts from across TV, radio and online, enabling the BBC to 

explore the future of content with audiences and offer them something completely 

new to try, rate and share. 

3.10.2 Aproximació a l’estudi de l’audiència des de la Teoria dels Usos i les Gratificacions 

(TUG) 

La TUG va tenir origen en els primers estudis sobre comunicació de masses a partir dels 

anys quaranta i va suposar un canvi de paradigma. Els primers autors en aproximar-se a 

la TUG, segons Katz, Blumler i Gurevitch (1974) van ser Lazarsfeld, Berelson, Schuman 

i Wolf i Fiske. La teoria va deixar de qüestionar quins efectes tenien els mitjans en les 

persones, per preguntar-se perquè les persones consumien determinats mitjans i quins 

efectes exercien en ells. Això va obrir la porta a tota una tendència en els estudis de 

comunicació que ara se centren en els nous mitjans (Ruggiero, 2000). Per això, en aquest 

apartat contextualitzarem la TUG amb les aportacions d’autors com Katz et al. (1974); 

Katz, Gurevitch i Hass (1973); Blumler (1979); Levy i Windahl (1984) i Ruggiero (2000). 

A més, descriurem investigacions centrades en l’aplicació de la TUG en el consum de 

nous mitjans com la de LaRose i Eastin (2004), Shao (2009) i Flores Ruiz i Humanes 

(2014).  

Katz et al. (1974) consideren que el mitjà ha de competir amb altres fonts per cobrir les 

necessitats de les audiències. Els autors (Katz, et al., 1974:516) formulen hipòtesis sobre 

la relació entre audiència, necessitat i gratificació considerant que «it is the combine 

product of psychological dispositions, sociological factors and environmental conditions 

(...)» que causen o determinen l’elecció i l’ús d’un mitjà específic. Per tant, hem de 

considerar que el procés de selecció d’aquesta font és dinàmic i respon a factors 

psicològics i socials. A més, consideren que les gratificacions que obté l’audiència poden 

tenir un triple origen: el contingut dels mitjans, el context social i l’exposició als mitjans. 

Aquests tres orígens de les gratificacions estan lligades a un conjunt de necessitats que 

Katz et al. (1973:166) classifiquen de la següent manera: 

1. Cognitives relacionades amb l’adquisició d’informació. 

2. Afectives relacionades amb el plaer o l’experiència emocional. 

3. Integratives que combinen les dues anteriors i es relacionen amb l’estatus, la 

credibilitat o la confiança. 
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4. Socials vinculades al contacte amb l’entorn familiar, d’amistat o professional, 

entre altres. 

5. Aïllament d’un mateix o de la societat mitjançant el consum mediàtic 

Blumler (1979) afirma que l’estudi de les audiències a partir de la TUG fa especial 

referència als públics actius davant la passivitat que els caracteritza en altres teories. 

Aquesta activitat pot entendre’s des de diversos punts de vista, tot i que per l’autor és 

necessària una sistematització. El conjunt de significats que envolta l’audiència activa va 

des de: 

 La intencionalitat que té una persona per consumir un mitjà. 

 La utilitat que tenen els continguts per l’audiència. 

 La selectivitat com a reflex de preferències i comportaments. 

 La impermeabilitat a la influència dels mitjans. 

Aquesta última, com ja hem comentat, és una de les principals aportacions de la TUG en 

relació a altres paradigmes com el dels efectes. D’altra banda, Blumler (1979) considera 

que les necessitats que un individu satisfà quan consumeix medis desperten preguntes 

sense resoldre. Per exemple, si en la necessitat d’informació intervenen perfils 

determinats per l’estatus econòmic o el grau de coneixement o quines conseqüències 

perceptives té per a un individu adquirir només informació a partir de contingut 

d’entreteniment. L’autor destaca investigacions com la que van dur a terme en la Leeds 

University Centre for Television Research durant els anys setanta en la que es va 

comprovar la relació entre variables sociodemogràfiques amb més de 30 variables d’usos 

i gratificacions (Blumler, 1976). Això va permetre l’equip comprovar com diferents 

perfils d’audiència i les seves característiques demogràfiques influïen en les seves 

necessitats i gratificacions envers els mitjans de comunicació.  

Més enllà de les necessitats, Levy i Windahl (1984) es van centrar en analitzar quins 

factors i quins moments del consum mediàtic intervenien en les accions de l’audiència. 

Segons els autors, les necessitats dels individus i les gratificacions obtingudes varien 

segons el moment de consum. Classifiquen fins a tres moments: abans de l’exposició, 

durant l’exposició i després de l’exposició; i fins a tres factors: la selectivitat, la 
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participació i l’ús. Per desenvolupar el procés mitjançant el qual l’individu s’exposa13 als 

mitjans de comunicació per obtenir certes gratificacions, Levy i Windahl (1984) proposen 

el següent model: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Il·lustració 6 mostra el procés de selecció i consum mediàtic en funció del moment de 

consum i les gratificacions esperades i obtingudes per l’usuari, segons estableixen Levi i 

Windahl (1984). Aquest model, segons els autors només es pot aplicar a individus amb 

suficient desenvolupament cognitiu per buscar determinades gratificacions de forma 

conscient. De fet, estableix un enllaç lògic entre la finalització de l’exposició i la cerca de 

noves gratificacions. Durant la fase de preactivitat l’individu selecciona aquell contingut 

que millor respongui a la seva necessitat i, per tant, la gratificació que busca. Una vegada 

ha seleccionat el contingut es manté actiu com a mecanisme de satisfacció i gratificació, 

tot i que durant la fase d’activitat poden sorgir noves expectatives en les gratificacions 

esperades. Una vegada l’individu obté les gratificacions, esperades o espontànies, 

finalitza el consum del contingut en la fase de postactivitat, d’aquesta manera el procés 

torna a començar. 

                                                
13 Exposar-se per Levy i Windahl (1984) significa consumir activament el contingut d’un mitjà. 

Exposició 

L’individu consumeix activament un mitjà 

Preactivitat 

Fase de selección del mitjà 

Activitat 

Fase de consum 

Postactivitat 

Finalització del consum 

Gratificacions buscades 

Relacionades amb determinats 

continguts 

Gratificacions obtingudes 

Durant l’activitat i al finalitzar 

Il·lustració 6. Un model de l'activitat, les gratificacions i l'exposició de l'audiència. Elaboració pròpia a partir 

del model de Levy i Windahl (1984:59) 
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La TUG ha evolucionat durant més de cinc dècades d’investigació. Entorn aquesta idea, 

Ruggiero (2000) fa una revisió dels principals conceptes i aportacions sobre la TUG. 

Nosaltres ens centrarem en dos gran apartats, les crítiques a la TUG i la influència dels 

nous mitjans sobre el desenvolupament teòric i metodològic. En primer lloc, desprès de 

veure el model de Levy i Windahl (1984), Ruggiero (2000:9) aclara que la noció 

d’audiències actives, que aquests i altres autors van defensar, està en discussió ja que: 

(...) other factors such as (a) different time relations (advance expectations, 

activity during the experience, postexposure), (b) variability of involvement (as 

background noise, companionship), and (c) ritualistic or habitual use (as mild 

stimulation) suggest a much less active audience than traditionally believed. 

A nivell metodològic, Ruggiero (2000) suggereix en la seva revisió que la investigació 

de la TUG necessita menys empirisme a favor d’una metodologia mixta. Les tècniques 

quantitatives com l’enquesta donen peu a interpretacions matemàtiques de fenòmens 

comunicatius complexos que requereixen d’un aprofundiment major. A nivell teòric es 

poden mencionar fins a cinc problemes en la formulació i el desenvolupament de la TUG 

segons l’autor: 

1. Enfocament individualista que oblida el factor social en el procés de selecció i 

consum. 

2. Desestructuració de les investigacions que creen classificacions complexes de 

motivacions sense utilitat per operacionalitzar. 

3. Manca de claredat en la definició de conceptes clau relacionats amb la psicologia 

que fan referència a àrees com el comportament o les motivacions. 

4. Polisèmia en el tractament de conceptes que genera confusió i manca 

d’acumulabilitat. 

5. Simplicitat en l’assumpció que les audiències són per se actives. 

L’arribada dels nous mitjans amb les innovacions tecnològiques ha suposat un impuls 

pels investigadors de la TUG. Ruggiero (2000) afirma que aquest impuls té un doble 

component que altera les conclusions de les investigacions sobre usos i gratificacions 

fetes fins ara. El primer és el tecnològic, que permet estendre el consum sense limitacions 

d’espai i temps, i el segon és l’oferta, que suma al contingut dels mitjans tradicionals els 

generats via aplicacions, xarxes socials i plataformes web, entre altres. Aquestes noves 
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possibilitats causen un procés de massificació i asincronització en el consum mediàtic. 

Per tant, en aquest context les audiències actives, interactives i participatives adquireixen 

un paper principal en les noves aplicacions de la TUG. Sobre aquesta idea Ruggiero 

(2000:19) afirma: 

Additionally, the active audience concept is gaining credibility with newer media 

researchers. As emerging technologies provide users with a wider range of source 

selection and channels of information, individuals are selecting a media 

repertoire in those areas of most interest. 

Si ens centrem en la relació entre la TUG i els nous mitjans podem trobar exemples de la 

seva aplicació actual. En primer lloc, LaRose i Eastin (2004) proposen una teoria de 

l’atenció mediàtica sobre els usos i les gratificacions a internet basada en la teoria social 

cognitiva de Bandura. En la seva revisió, consideren que internet ofereix oportunitats 

úniques per explorar com es modifiquen les necessitats i les gratificacions que s’han 

trobat en altres mitjans com la premsa, la ràdio o la televisió. Segons els autors, existeix 

un buit en les investigacions sobre internet i la TUG. La proposta de LaRose i Eastin 

(2004) és aportar evidències sobre el procés de consum mediàtic a través d’internet posant 

de manifest la necessitat d’aplicar la teoria social cognitiva. Aquesta aplicació transforma 

l’objecte d’estudi de la TUG, ja que: 

 

Where uses and gratification researchers have explored gratifications, SCT 

proposes expected outcomes and where uses and gratifications researchers posit 

needs, SCT proposes behavioral incentives. (LaRose i Eastin, 2004:361) 

 

Per demostrar les seves hipòtesis que el consum mediàtic d’internet estava determinat per 

les expectatives d’obtenir determinats beneficis (internet outcomes) es va realitzar un 

qüestionari a un total de 331 individus. Els resultats del qüestionari van mostrar que els 

beneficis o les gratificacions esperades a l’hora de connectar-se eren determinants en el 

consum. De forma específica, aquests eren la resta de factors significatius dins les 

gratificacions esperades (LaRose i Eastin, 2004:370): 

 

 Activitats esperades, com sentir-se entretingut o animar-se. 
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 Guanys esperats a través d’estalviar temps comprant o obtenir productes de forma 

gratuïta. 

 Informació esperada sobre actualitat, salut o qualsevol informació que no es 

pugui trobar fora d’internet. 

 Interacció social esperada, com obtenir suport d’altres, mantenir una relació o 

ajudar els altres. 

 Acompanyament esperat, com no sentir-se sol, fugir de l’avorriment o oblidar 

els problemes personals. 

 Estatus esperat trobant gent que respecti els punts de vista propis, actualitzar-se 

amb les noves tecnologies o trobar gent com jo.  

També es van mostrar determinants en l’ús d’internet elements com l’autoregulació, la 

rutina i els hàbits personals, les experiències prèvies i l’eficàcia d’internet per satisfer les 

necessitats de l’usuari. En la seva conclusió, LaRose i Eastin (2004) afirmen que aquest 

model dóna a les gratificacions un gran poder a l’hora de crear expectatives i necessitats 

en el consum mediàtic d’internet. A més, permet predir el consum mediàtic amb un alt 

grau de fiabilitat i, per tant, demostra la utilitat de la TUG per a l’estudi de les audiències. 

Tot seguit, Shao (2009) tracta els espais d’autocreació mediàtica, com plataformes web 

de mitjans tradicionals on l’usuari participa o espais onlines on l’usuari pot crear des de 

zero el contingut. A l’article desenvolupa una proposta per estudiar aquests espais 

mitjançant la TUG. Segons l’autor, els usuaris dels nous mitjans s’han incrementat 

exponencialment amb el temps, plataformes com Youtube, MySpace o Flicker, entre 

altres, acaparen un gran nombre d’aquests usuaris seguint una tendència a l’alça. Aquest 

increment suposa un repte per a la TUG i els mitjans tradicionals. Shao (2009) es pregunta 

quins usos fa l’individu del contingut autogenerat i quins factors fan que els individus es 

vegin atrets per aquest contingut per cobrir certes necessitats. L’autor defineix tres 

activitats que duen a terme els usuaris en els mitjans autogenerats: consum, participació i 

producció, i fins a cinc motivacions relacionades amb aquestes activitats: informació i 

entreteniment, interacció social, creació d’una comunitat, expressió i construcció 

d’identitat. La relació entre aquestes activitats i motivacions és interdependent com 

sintetitza el model de Shao (2009): 

 

 



 
 

 
78 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El model comença amb el consum de l’usuari de contingut del seu interès i amb la 

producció del continguts propis. Entre aquestes activitats pot donar-se un flux de 

participació. Quan aquest flux es dóna entre el consum i la participació, pot tenir una 

finalitat de recerca d’informació, inclusió en comunitats o valoració de contingut, aquesta 

fase sol ser prèvia a la creació de contingut propi. Quan el flux es dóna entre la producció 

i la participació pot tenir la finalitat de captar l’atenció d’altres usuaris i d’augmentar 

l’audiència. Això pot comportar la participació en grups o comunitats amb interessos 

compartits. Aquesta participació porta a l’usuari, de nou, a la fase de consum. Així doncs, 

el model de Shao (2009) proposa una retroalimentació entre la producció de grans 

quantitats de contingut i el consum per part d’usuaris que poden complir el paper de 

productors i consumidors al mateix temps.  

 

 

Il·lustració 7. Interdependence of people's consuming, participating and producing on user-generated media. 

Shao (2009) 
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Finalment, el funcionament d’aquest model i l’èxit del contingut autogenerat es deu, 

segons Shao (2009:16-17) a: 

(...) that UGM [mitjans de contingut autogenerat] are easy to use. No matter what 

people do, such as consuming, participating, or producing, they can do it easily 

(...). In addition to easy to use, UGM let users be in control. Users control what 

they want, when they want and where they want. [i això genera en els usuaris 

importants gratificacions]. 

Flores Ruiz i Humanes (2014) fan un estudi del consum televisiu clàssic i d’internet de la 

generació digital, és a dir, el segment de la població juvenil que ha nascut en l’era de les 

noves tecnologies. Aquest estudi se centra en com la TUG determina la dieta televisiva 

dels joves. En concret, ens interessa tractar l’octava hipòtesi de l’estudi que afirma: «La 

televisión por ordenador proporciona una mayor gratificación que la televisión 

convencional» (Flores Ruiz i Humanes, 2014:144). Per contrastar-la fan un qüestionari a 

213 estudiants de diferents graus de ciències socials. Els resultats mostren que, en més de 

la meitat del percentatge, aquests estudiants consideren que la televisió convencional 

proporciona més gratificacions que per ordinador. Tot i així, el percentatge de joves que 

consideren més gratificant la televisió per ordinador és alt i s’espera un increment amb el 

pas del temps i la progressiva convergència mediàtica. En la conclusió, les autores 

consideren que: «Los resultados de este estudio revelan que todavía los jóvenes no han 

terminado su transición hacia el modelo de consumo de medios digital». El consum 

d’aquests joves encara no és fonamentalment digital i escullen la televisió convencional 

per satisfer les necessitats d’educar-se, entretenir-se i informar-se. 

Per concloure, la TUG s’ha mostrat útil en el desenvolupament de models per explicar 

l’ús que fa l’individu dels mitjans de comunicació. Amb l’arribada de les noves 

tecnologies, aquesta teoria ha rep un impuls important i diversos estudis, com els que hem 

presentat, demostren l’aplicabilitat de la TUG en el context digital. No obstant això, 

encara es presentem reptes per aquesta teoria amb la fragmentació de l’audiència, la 

multiplicitat de perfils i l’increment de l’oferta. 

3.10.3 Mesurament de les audiències 

La mesura de l’audiència és un element complex que afecta a totes les fases del procés 

productiu dels mitjans de comunicació. Des de la conceptualització de nous continguts 
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fins la franja d’emissió (Jauset, 2006). Els principals actors interessats en el 

desenvolupament de mesuraments efectius sempre han estat els mitjans i l’indústria 

publicitària. Per als primers suposa la legitimació de la seva oferta i per als segons una 

justificació necessària per al pagament d’espais temporals (Igartua i Abadillo, 2003). 

L’arribada de les noves tecnologies suposa qüestionar el sistema de mesura d’audiència. 

Aquestes tecnologies han contribuït a dificultar el procés i a deslegitimar-lo ja que, com 

hem comentat anteriorment, han alterat el flux de comunicació i han afegit nous 

intermediaris (McQuail, 2013). Pel que fa als SPR, aquest mesuratge és una de les dades 

principals per justificar la seva existència i el servei a un sector ampli de la societat 

(Iosifidis, 2010). Tot i aquesta importància, el mesurament quantitatiu no és actualment 

l’única eina per mesurar l’audiència, la tecnologia ofereix als operadors noves formes 

d’anàlisi (Bermejo, 2003). En definitiva, en aquest apartat tractarem les principals 

tècniques de mesura d’audiència, així com les noves. 

En primer lloc, analitzarem l’audimetria com a mètode per excel·lència per mesurar les 

audiències, en especial en televisió, Segons Jauset (2003), aquest mètode és coincident, 

és a dir registra l’activitat quan aquesta té lloc, i permanent, el registre es duu a terme 

cada dia les 24 hores. Afegeix que és el mètode més estès en països amb una tecnologia 

avançada i un fort mercat publicitari, com ara els casos que ens ocupen de Catalunya i 

Gran Bretanya. Aquest mètode necessita de la participació dels anomenats panelistes, 

individus que d’acord amb la companyia de mesuratge donen el consentiment perquè les 

seves dades de consum siguin recol·lectades mitjançant un audímetre. L’audímetre és el 

dispositiu electrònic encarregat de registrar qui, quan i què consumeix l’espectador. Cal 

dir que, segons el país, existeixen diferents criteris per considerar què és audiència i, per 

tant, quines dades es comptabilitzen i quines no. A Espanya, l’audiència és aquell individu 

que es troba a l’habitació i consumeix activament el programa. Mentre que a Gran 

Bretanya es comptabilitza com a audiència només si es troba a la mateixa habitació que 

l’aparell. 

Les dades obtingudes mitjançant els audímetres són tractades estadísticament per obtenir 

magnituds d’utilitat. En especial, són dos d’aquestes magnituds les més utilitzades per 

mesurar l’audiència d’un determinat programa: el rating, l’audiència mitjana i el share 

(Jauset, 2006). El rating mesura l’audiència en termes relatius o percentatges i expressa 
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el nombre de persones que consumeixen un contingut determinat. La fòrmula matemàtica 

del rating és la següent (Jauset, 2006:78): 

Rating (%) = audiència absoluta / univers · 100 

L’audiència mitjana expressa el nombre d’espectadors d’un programa tenint en compte 

el moment del consum i el nombre de repeticions. Per tant equival «al número medio de 

telespectadores por minuto del programa» (Jauset, 2006:79) i s’expressa mitjançant 

aquesta fòrmula: 

Audiència mitjana (000) = telespectadors (000) · minuts / duració (min) 

El share o quota de pantalla expressa el nombre d’individus que consumeixen un 

determinat programa en un moment concret en relació al total d’individus que consumen 

el mitjà i, per tant, «utilizando terminología de marketing, el share no es más que la cuota 

de mercado indicando el liderazgo de la cadena en una determinada franja horaria» 

(Jauset, 2006:80). La fòrmula d’aquesta magnitud és la següent: 

Share (%) = individus que veuen X programa / total consumidors · 100 

Aquestes mesures han estat criticades per autors com Livingstone (2005) o McQuail 

(2013), entre altres. La crítica principal és la utilització d’un indicador únicament 

quantitatiu que no respon qüestions com l’actitud de l’audiència o les raons del consum. 

A més d’aquestes limitacions, sumen la representativitat de la mostra, que generalitza el 

consum d’una mostra aproximada a tota la població d’un país. En aquest sentit, es 

qüestiona que indicadors concebuts per mitjans tradicionals siguin encara utilitzats per 

prendre decisions comercials i productives, com ara cancel·lar determinats programes. 

També indiquen que l’arribada dels nous mitjans ha qüestionat el model de consum 

clàssic de mitjans de comunicació, i els mesuraments, perquè siguin realment 

representatius, han d’aplicar-se amb la combinació de mètodes qualitatius.  

És en aquest punt on el pulse panel o el jurat d’espectadors adquireix rellevància com a 

mètode de mesura complementaria. El jurat d’espectadors és aplicat tant per la CCMA 

com per la BBC a través de l’empresa GFK. Aquest mètode es basa en l’aplicació de 

qüestionaris diaris a un conjunt d’espectadors als quals se’ls pregunta sobre aspectes de 

qualitat i diferenciació sobre els continguts de diversos mitjans. La BBC en el Audience 

Information Report ho defineix d’aquesta forma: 



 
 

 
82 

 
 

Daily Pulse (Pulse) is a continuous BBC survey designed to assess what audiences 

think of the programmes they have seen on TV and listened to on the radio on a 

daily basis. It is an online survey, recruited and administered online by GfK and 

has been running since 2005. Key Pulse measures include the Appreciation Index 

and programme ratings for quality and distinctiveness. 

Mentre que a Gran Bretanya el qüestionari se subministra a uns 20.000 participants, a 

Catalunya, en proporció a la seva població, aquest qüestionari s’envia a 1.500 

participants. Finalment, aquesta enquesta dóna un important resultat quantitatiu en forma 

d’índex d’apreciació que s’expressa en termes absoluts sobre un total de 100 punts. Però, 

al cas de la BBC, aquest mètode es combina amb una amplia estratègia per mesurar 

l’activitat global de la BBC envers l’audiència i la societat britànica. A l’any 2008, en el 

marc del congrés organitzat per la Medientage Munchen, la BBC va presentar la ponència 

Measuring and Monitoring Public Value – the BBC approach amb la següent il·lustració 

amb totes les mesures que proposa pels diferents objectius: 

 

Il·lustració 8.Framework for measuring performance in the BBC. BBC (2008) 

La Il·lustració 8 mostra en detall com l’estratègia de mesuratge de la BBC té un 

enfocament general, més enllà de les audiències, que se centra en la societat britànica. Pel 

que fa als nous mitjans proposa els visitants únics, en l’apartat de qualitat té definits 
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índexs d’imparcialitat i, per últim, en la mesura del valor monetari afegeix magnituds 

com el cost per hora o l’índex de percepció. 

La CCMA a la seva memòria anual de l’any 2014, recull les dades d’audiència amb una 

combinació de mesurament quantitatiu i qualitatiu. Aposta per comptabilitzar els visitants 

únics a les seves plataformes web, com ara la televisió a la carta, i l’impacte a les xarxes 

socials i les aplicacions web, com ara Twitter o Instagram. En canvi, no ofereix mesures 

semblants a la BBC quant a l’impacte de la seva activitat en la societat més enllà de 

l’anàlisi de la programació. 

Per finalitzar, continuant des del punt de vista dels serveis públics, Debrett (2009) creu 

que les noves tecnologies permeten als SPR i altres operadors realitzar proves de 

continguts a les seves plataformes sense córrer un risc tan alt. Els índex d’audiència online 

encara no tenen tant pes com als mitjans tradicionals. A més, pot ser una plataforma per 

comprovar la viabilitat de projectes, innovacions i canals de comunicació. Findahl, 

Lagerstedt i Aurelius (2014) exposen com l’ús d’internet obre la possibilitat d’estudiar i 

entendre millor el comportament de l’audiència a través de la implementació de nous 

mètodes. Entre ells, destaca l’enquesta, els diaris de navegació i el seguiment de les 

adreces. A més, es mostren favorables a la utilització de la triangulació per arribar a un 

coneixement més profund dels usuaris.  

Bredl, et al. (2014:201) afirma que amb les xarxes socials s’obren noves oportunitats de 

recerca en audiències. En especial fa referència a Twitter i la seva interrelació amb els 

continguts dels mitjans de comunicació. L’audiència combina l’ús de la xarxa amb l’ús 

del mitjà i aquesta rutina es pot mesurar. A més, fa una crítica a mètodes etnogràfics, com 

l’observació, que poden alterar les accions dels grups observats i també té un cost material 

i temporal molt més elevat. Per això:  

 Twitter seems to offer great opportunities for researching audience 

 conversations (..). Using this social media platform research is similar to 

 observation and also offers possibilities for content analysis without influencing 

 the conversational situation. 

Finalment, volem destacar algunes iniciatives per mesurar les audiències o els usuaris als 

nous mitjans. De forma específica, Kantar Twitter TV Ratings (KTTR) de l’empresa 

KantarMedia, Hitwise de l’empresa Experian Marketing Services o el Youtube Data de 
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Google. La KTTR, segons KantarMedia, és pionera en el desenvolupament de mètriques 

oficials sobre l’impacte dels continguts de televisió en la xarxa social Twitter. Segons 

Kantar14, «la industria de la TV podrá entender, analitzar y reaccionar mejor ante el 

impacto que Twitter tiene en sus programas y marcas». D’altra banda, Hitwise ofereix 

l’anàlisi del comportament online de l’audiència d’un mitjà o de qualsevol marca amb 

presència a internet. Entre els seus serveis, destaquen obtenir informació rellevant dels 

consumidors pel que fa als interessos i rutines a internet o fer un seguiment temporal dels 

usos i les necessitats del usuaris. Per finalitzar, YoutubeData ofereix un ampli seguiment 

de les audiències dels continguts penjats a la seva web, hem de recordar que tant la BBC 

com la CCMA disposen de canals en aquesta plataforma. El seguiment que ofereix 

YoutubeData té en compte l’evolució de l’audiència, l’índex de retenció en un determinat 

contingut o dades sobre el tràfic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Consulteu : http://www.kantarmedia1.es/sections/kantar_twitter  

http://www.kantarmedia1.es/sections/kantar_twitter
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4 PREGUNTES D’INVESTIGACIÓ I OBJECTIUS  

El projecte de recerca es desenvolupa amb l’objectiu general d’estudiar les audiències de 

la CCMA i la BBC entorn de tres eixos: l’estat actual, el comportament i els reptes de 

futur. Aquest objectiu general es concreta mitjançant els següents objectius específics: 

1. Examinar els informes anuals de la CCMA i la BBC per descriure com ha 

evolucionat la seva audiència en un període temporal acotat. (Q1) 

2. Analitzar l’oferta actual dels canals que pertanyen a la CCMA i a la BBC per 

classificar els seus continguts en funció de categories com la temàtica, el públic 

objectiu, l’audiència mitjana, el temps en pantalla, etc. (Q1) 

3. Identificar les plataformes web i les aplicacions d’ambdues corporacions, els 

canals i els programes, així com les eines de participació que posen a l’abast de 

l’audiència, amb especial èmfasi en Twitter i Facebook. (Q1) 

4. Comparar les percepcions dels professionals de la CCMA i la BBC sobre la 

implementació dels nous mitjans i les conseqüències sobre el contingut, 

l’audiència i el servei públic mitjançant entrevistes semiestructurades. (Q2) 

5. Avaluar el comportament i les preferències del públic davant l’oferta de la CCMA 

i la BBC, els nous continguts i la convergència tecnològica mitjançant observació-

participant, grups de discussió i enquesta experimental. (Q3) 

6. Desvelar les tendències de consum, els tipus d’audiència i les barreres 

econòmiques, polítiques i tecnològiques dels SPR europeus mitjançant l’anàlisi 

d’un grup d’experts acadèmics i professionals. (Q4) 

7. Fer un pronòstic de les audiències de la CCMA i la BBC en base a les dades 

analitzades i oferir recomanacions amb especial èmfasi als continguts i les eines 

de participació (p.e. xarxes socials). 

Amb aquests objectius ens marquem quatre preguntes d’investigació amb les seves 

qüestions específiques, totes se centren en la relació entre professionals, audiència, SPR 

i nous mitjans amb una intenció pronòstica clara. Tot i que es pot qüestionar el paper dels 

professionals com a part de la millora d’audiències, creiem necessària la inclusió en el 

projecte a causa de la rellevància de les seves tasques com a productors i difusors del 

contingut. 
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1. Quines són les tendències de consum a la CCMA i la BBC? (Q1) 

a. Quins perfils (player, benefactor, citizen, etc.) i segments (edat, classe, 

situació laboral, etc.) lideren els índexs d’audiència? 

b. Quins mitjans (ràdio, televisió o internet), canals (generalistes vs. 

temàtics) i programes (educatius, entreteniment, polítics, etc.) tenen 

millors índexs? 

c. Quina és l’oferta i el consum de plataformes web, eines participatives i 

aplicacions mòbils? 

2. Quines són les percepcions dels professionals dels SPR davant els nous mitjans i 

l’impacte en el contingut, l’audiència i els principis de servei públic? (Q2) 

a. De quina forma els nous mitjans contribueixen a millorar les dades 

d’audiència i la creació i qualitat de nous continguts? 

b. Com afecten les eines participatives als principis de servei públic (valor 

cultural, continguts minoritaris, públics globals, etc.)? 

3. Com varien les preferències del públic davant els nous mitjans i formats? (Q3) 

a. Condicionen el consum les eines participatives (SMS, xarxes socials, 

plataformes online, etc.)? 

b. Com afecta la personalització i qualitat dels continguts al consum segons 

perfil i segment d’audiència? 

c. Com valoren les audiències, mitjançant el consum, els components de 

servei públic d’un programa (interactiu, educacional, innovador, 

divulgatiu, etc.)?  

4. Quines són les barreres econòmiques, polítiques i tecnològiques davant el procés 

de convergència de la CCMA i la BBC? (Q4) 

a. Quan es produirà un convergència completa? 

b. De quina forma aquest procés transformarà el contingut? 

c. Quines estratègies d’audiència (p.e. nínxols de mercat) adoptaran els 

operadors per millorar els índexs? 

d. Com es transformarà la relació entre la CCMA i la BBC i la seva 

competència pública (p.e. RTVE) i privada (p.e. Grup Mediaset, Grup 

Atresmedia, Channel 4, etc.)? 
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5 METODOLOGIA 

Aquesta investigació proposa una metodologia mixta, quantitativa i qualitativa, per 

complir els objectius marcats a l’apartat anterior i respondre a les preguntes 

d’investigació. L’apartat metodològic detalla i justifica l’elecció dels mètodes i tècniques 

aplicades a la recerca, començant per la utilització d’una metodologia mixta. 

5.1 L’ÚS D’UNA METODOLOGIA MIXTA 

L’elecció d’una metodologia mixta respon a les necessitats de l’estudi i els objectius 

marcats. Tot i que l’estudi de l’audiència es pot plantejar mitjançant una metodologia 

predominantment quantitativa, amb tècniques com l’enquesta i l’estudi dels índexs 

d’audiència (Livingstone, 2005; Jauset, 2006), es va optar per la metodologia mixta 

(Igartúa i Abadillo, 2003). És a dir, la combinació de tècniques quantitatives com ara 

l’estudi experimental mitjançant l'enquesta, i qualitatives com el Delphi, el grup de 

discussió o l’observació-participant. Tot això acompanyat de l’anàlisi documental de les 

dades públiques o facilitades per les corporacions.  

Ruiz Olabuénaga (2012:43-45) afirma que l’enfocament metodològic s’ha d’ajustar als 

objectius i a les preguntes de recerca. La tendència és que «muchos estudios suelen 

adoptar una combinación entre ambos métodos». L’autor detalla el contrast entre les 

corrents metodològiques quantitatives i qualitatives per mostrar com cadascuna aporta 

eines per abordar l’objecte d’estudi. En el nostre cas, l’objecte d’estudi encaixa, com hem 

dit, en ambdós enfocaments metodològics ja que, des del punt de vista qualitatiu «es 

necesario describir y comprender los medios a través de los cuales los sujetos se 

embarcan en acciones significativas», com convertir-se o no en audiència o usuari d’un 

mitjà; i, des d’un punt de vista quantitatiu, busquem «describir y explicar los (...) procesos 

(...) de forma que se puedan llegar a formar las generalizaciones que existen» com per 

exemple, de quina manera condicionen les eines digitals la selecció d’un contingut, 

l’elecció d’una plataforma o la participació en un mitjà. Així doncs, els objectius i el 

disseny metodològic ens permeten aprofitar els avantatges d’una aplicació quantitativa i 

qualitativa. Ens referim a fer un disseny més flexible, aplicar tècniques de mostreig, dotar 

de interpretativitat l’anàlisi o desenvolupar un estudi comparatiu.  
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Finalment, al llarg d’aquest projecte s’han esmentat diversos autors que combinen 

tècniques quantitatives i qualitatives com, per exemple: Meijer (2003,3005), Belt i Just 

(2008), Retis, Lamuedra i Matilla (2010), Lehman-Wilzig i Seletzky (2010), Franquet et 

al. (2011), Guerring (2012), Lund (2012) o Gómez Monpart et al. (2013). A més, 

recomanen la seva aplicació a investigacions futures com la que aquí es proposa. En 

qualsevol cas, justificarem l’elecció de cadascuna de les tècniques en l’apartat d’aplicació 

metodològica, així com els detalls de la seva aplicació i el context teòric en què 

s’enmarquen. 

5.2 CAS D’ESTUDI MÚLTIPLE: CCMA I BBC 

La selecció d’un estudi de cas (Yin, 2009) que redueix els 27 SPR de la Unió Europea a 

dos operadors respon a diverses raons. En primer lloc, hem de contemplar la 

representativitat dels casos dins el mapa d’operadors europeus. En segon lloc, considerant 

els objectius marcats i l’extensió del projecte existeixen raons pràctiques que afecten 

l’elecció de la CCMA: 

 La proximitat al centre on es desenvolupa la investigació. 

 El coneixement a priori del contingut i estructura. 

 El contacte amb l’audiència de forma constant. 

 El coneixement de la llengua en què s’emet el contingut. 

 La convivència amb la realitat cultural de l’àmbit geogràfic on s’emet. 

En tercer lloc, com s’ha especificat als objectius, es planteja la comparativa amb la BBC, 

i per tant un estudi de cas múltiple (Yin, 2009). Això respon fonamentalment a la seva 

condició de SPR de referència per l’UE i pel món. No podem obviar que es tracta de 

l’única corporació d’aquestes característiques a nivell mundial. Per això podem 

considerar que la seva comparació amb la CCMA, més recent i de dimensions més 

reduïdes, pot cobrir els dos grans models de SPR a la Unió Europea quant a mida, àmbit, 

pressupost, etc. És important contemplar a la Taula 3 altres criteris o característiques 

d’ambdós corporacions: 
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Taula 3. Criteris de selecció de la BBC i la CCMA. Elaboració pròpia amb dades de cadascun dels SPR15 

 Històric Cost (2013) Cost/Hab. 

(2013) 

Cobertura Llengua Autoritat 

AV.  

BBC 1922 5.419.888.000€ 83,5€/pers. Nacional 

Internacional 

Anglès OFCOM 

CCMA 1983 308.955.841€ 41,12€/pers. Autonòmica Català CAC 

 

La Taula 3 mostra una gran diferència entre el cost, en euros, de la BBC i la CCMA en 

l’exercici de l’any 2013. Com podem comprovar, el cost per habitant i any de la BBC és 

aproximadament un 50% més que al cas de la CCMA. La BBC és de cobertura nacional 

i internacional amb els seu canal BBC World, que emet fora de Gran Bretanya, i l’oferta 

de ràdio i televisió online; en canvi, la CCMA és de cobertura autonòmica, situació que 

hem descrit a l’inici d’aquesta memòria. D’altra banda, el criteri lingüístic fa que la 

corporació britànica desenvolupi la programació en anglès, una llengua àmpliament 

globalitzada; en canvi, la CCMA té com a llengua vehicular el català i, per tant, es redueix 

comparativament l’audiència objectiva. També la presència dels consells audiovisuals 

com a reguladors autònoms va ser un criteri decisiu a l’hora d’escollir ambdues 

corporacions per la seva funció com a vigilants de les obligacions de servei públic envers 

les audiències.  

La comparació de dos SPR amb mides, pressupostos, cost, audiències i cultures tan 

diferents pot resultar a priori inviable. Però també pot ser de gran utilitat a l’hora de 

formular pronòstics i recomanacions. En especial per a totes aquelles corporacions que, 

com la CCMA, no tenen accés al mateix nombre i volum de recursos que la BBC. És a 

dir, la seva utilitat radica en que l’anàlisi comparativa permet detectar diferències i 

similituds significatives, tendències i dinàmiques extrapolables a altres SPR, perquè 

aquests puguin implementar les recomanacions que considerin adequades al seu context 

mediàtic.  

Per concloure, Hanitzch (2009) posa en relleu la utilitat dels estudis comparatius per 

comprendre realitats, dinàmiques i estratègies del mateix objecte d’estudi en diferents 

espais. Aquests espais poden ser redaccions periodístiques de diferents mitjans o, com al 

                                                
15 Consulteu: http://downloads.bbc.co.uk/annualreport/pdf/2013-
14/BBC_Financial_statements_201314.pdf 
http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/nohash/comptes-anuals-2013.pdf  

http://downloads.bbc.co.uk/annualreport/pdf/2013-14/BBC_Financial_statements_201314.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/annualreport/pdf/2013-14/BBC_Financial_statements_201314.pdf
http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/nohash/comptes-anuals-2013.pdf
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nostre cas, operadors de diferents països. A més, afirma que a causa de la despesa que sol 

suposar fer aquesta mena d’estudis, els investigadors no acostumen a seleccionar més de 

dos o tres casos. De fet, Kohn (1989) dins Hanitzch (2009:413) sintetitza el valor de -

l’estudi comparatiu de la següent forma: 

Comparative research is, therefore, not only indispensable for establishing the 

generalizability of theories and findings, it also forces us to test our interpretations 

against crosscultural differences and inconsistencies. 

5.3 DISSENY METODOLÒGIC 

El projecte que es planteja com a tesi doctoral consta de dues fases: diagnòstic i pronòstic. 

Tot i que el diagrama de gantt definirà amb més precisió la durada i l’ordre de l’anàlisi, a 

continuació presentem el disseny que proposem a la següent il·lustració: 

 

Il·lustració 9. Disseny metodològic en un desenvolupament de dues fases. Elaboració pròpia 

Com es pot comprovar a la il·lustració, el nostre disseny metodològic agrupa en dues 

fases totes les tècniques a aplicar. A la primera fase es realitzarà l’anàlisi documental, 

l’anàlisi de contingut, l’anàlisi de les percepcions dels professionals i, finalment, l’anàlisi 

del comportament i les preferències de l’audiència. Així doncs, la segona fase es basarà 

en la realització d’un Delphi amb experts acadèmics i professionals autonòmics, nacionals 

i internacionals, per acabar amb l’elaboració de les propostes d’optimització i les 

recomanacions per la millora d’audiències.  
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5.4 PRINCIPIS ÈTICS  

El disseny metodològic d’aquest projecte, com es pot consultar a l’apartat anterior, aplica 

tècniques que requereixen participants. Ens referim concretament a l’entrevista en 

profunditat, el grup de discussió, l’observació, l’enquesta experimental i el Delphi. Pel 

que fa a les tres primeres tècniques, hem elaborat un consentiment que cada subjecte haurà 

de signar abans de participar. Al contrari, l’enquesta no requerirà el mateix tipus de 

consentiment perquè es preveu que la seva aplicació sigui a través de plataforma online i 

es desenvoluparà un altre document per aquesta tècnica. 

El consentiment signat serà l’últim pas desprès d’una fase prèvia d’informació amb el 

participant. En aquesta fase, el participant coneixerà els objectius i els detalls del 

desenvolupament de la tècnica aplicada, així com un breu resum de la investigació a la 

que s’adscriu. A més, es detallaran les activitats de l’investigador, com ara la durada 

màxima, el lloc i les tasques que realitzarà. També, s’informarà de quines activitats es 

demanaran als participants. Tot això, sense revelar cap detall que pugui comprometre la 

tècnica i els resultats que s’esperen amb l’aplicació. 

Els principis ètics que es marca aquest projecte segueixen les propostes d’institucions 

com la UNESCO, la Iowa State University, l’Stanford University o la Universitat Pompeu 

Fabra. Aquesta última recull en el codi ètic la importància de dur a terme les 

investigacions científiques d’acord amb un codi de bones pràctiques que garanteixi la 

protecció dels participants i la correcta difusió dels resultats obtinguts aplicant les 

tècniques necessàries (UPF, 2012). La Stanford University va desenvolupar el projecte 

The Human Research Protection Program (HRPP) que té com a objectiu principal crear 

i promoure els mecanismes per dur a terme una investigació que respecti els principis 

ètics de la universitat. El HRPP (SU, 2013) recull els principis que han de complir les 

recerques que es duguin a terme en la universitat: 

 The rights and welfare of human research participants are adequately protected. 

 Such research is guided by the ethical principles of respect for persons, 

beneficence, and justice (…) and is conducted with the highest level of expertise 

and integrity. 

 Such research complies with applicable laws. 
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De la mateixa manera, l’Iowa State University (ISU)16 va crear un document de directrius 

ètiques per a la realització de investigacions en ciències socials. Aquest document 

estableix els principis morals bàsics que han de guiar qualsevol recerca: 

 La recerca no pot causar dany al participant particular ni a cap grup en general. 

 La investigació ha de contribuir al benestar de la societat en qualsevol àmbit. 

 La recerca ha de respectar la dignitat i integritat dels participants en totes les seves 

fases i tècniques. 

 Els beneficis de la recerca s’han de distribuir equitativament entre la societat sense 

discriminacions geogràfiques. 

Així doncs, la UNESCO a través del programa Management of Social Transformations 

(MOST)17 desenvolupa diversos documents amb l’objectiu de contribuir a la recerca i 

difusió científica en l’àmbit de les ciències socials. En el marc d’aquest programa crea les 

Ethical Guidelines for International Comparative Social Research. El document enumera 

fins a 19 principis que els investigadors han de tenir en compte quan realitzen una 

investigació amb participants. Hem fet una selecció d’aquests 19: 

1. (3) The choice of research issues should be based on the best scientific judgement 

and on an assessment of the potential benefit to the participants and society (…). 

2. (7) The research should be carried out in full compliance with, and awareness of, 

local customs, standards, laws and regulations. 

3. (10) The research should avoid undue intrusion into the lives of the individuals or 

communities they study. (…) 

4.  (11) Freely given informed consent should be obtained from all human subjects. 

Potential participants should be informed, in a manner and in language they can 

understand, of the context, purpose, nature, methods, procedures, and sponsors 

of the research. (…) 

5. (14) Full confidentiality of all information and the anonymity of participants 

should be maintained. (…) 

6. (15) Participants should be offered access to research results, presented in a 

manner and language they can understand. (…) 

                                                
16 Vegeu: http://www.compliance.iastate.edu/irb/guide/docs/ethical-guide-socscience-rsch.pdf  
17 Vegeu: http://www.unesco.org/most/ethical.htm  

http://www.compliance.iastate.edu/irb/guide/docs/ethical-guide-socscience-rsch.pdf
http://www.unesco.org/most/ethical.htm
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7. (19) All research materials should be preserved in a manner that respects the 

agreements made with participants. 

Aquesta selecció, en especial els punts 11, 14, 15 i 19, reflexa adequadament els principis 

ètics d’aquest projecte envers els participants. La nostra prioritat al demanar la seva 

presencia en l’aplicació de les tècniques d’anàlisi és, a més dels objectius de la recerca, 

el seu benestar i que estiguin informats de tot el que passa en cada moment de l’aplicació. 

Per això, la descripció de cada tècnica té en compte l’explicació i l’assessorament als 

subjectes abans de comptar amb ells. 

5.5 APLICACIÓ METODOLÒGICA  

Aquest apartat detallarà cadascuna de les tècniques d’anàlisi. Es presentarà l’objectiu de 

cada tècnica, el context teòric, el desenvolupament i altres detalls rellevants 

d’organització. 

5.5.1 Anàlisi temporal de les dades d’audiència 

La comparativa d’audiències requereix una àmplia investigació documental de les dades 

elaborades per cadascuna de las corporacions. L’anàlisi documental és una eina recurrent 

en diferents branques d’estudis (Karppinen i Moe, 2012; Alsius, Alcalá, et al., 2010) i al 

cas dels SPR ens permet tenir dades oficials públiques sobre les audiències i el consum. 

En qualsevol cas, el projecte demanarà a les diferents corporacions les dades relacionades 

amb: 

 Consum tradicional: rating i share  

 Consum online: visitants únics segons plataforma i aplicació 

 Percepció de l’audiència: panel d’espectadors i índexs qualitatius de valoració 

Per tant, a priori, el material recol·lectat per a aquesta anàlisi serà: 

 Memòria Anual d’Activitats de la CCMA 2010 – 2014  

 BBC Annual Report 2010 - 2014 

 BBC Audience Information report 2010 – 2014  

D’altra banda, es proposa examinar la legislació vigent de la CCMA i la BBC, així com 

els contractes-programa de cada corporació amb els governs respectius. Ja que el projecte 
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també implica trobar noves estratègies per millorar o recaptar audiències i per 

compatibilitzar les obligacions de servei públic són necessaris aquests documents. Per 

tant, pel que fa a la CCMA s’examinarà: 

 Llei de la CCMA 2/2012 de 22 de febrer18 

 Contracte programa de la CCMA  

 Llei 7/2010 de 31 de març General de la Comunicació Audiovisual 

 Mandat marc del sistema públic audiovisual19 

 Llei 2/2000 del 4 de maig del Consell Audiovisual de Catalunya 

Pel que fa al cas de la BBC es consultaran, entre altres: 

 The governance and regulation of the BBC 

 BBC delivering quality first 

 BBC trust 

Finalment, també creiem necessària la consulta de documents com els llibres d’estil de 

cadascun dels operadors, l’estatut professional de la CCMA20 o les regulacions europees 

en matèria audiovisual i SPR. 

5.5.2 Anàlisi dels canals i la programació 

Els continguts que consumeix l’audiència i la configuració en diferents franges horàries, 

temàtiques o tecnològiques són de gran interès per aquest projecte. Per això proposem la 

realització d’una anàlisi de contingut (Riffe, Lacy i Fico, 2005; Krippendorff i Bock, 

2009) que tingui en compte aspectes quantitatius i qualitatius de l’oferta de la CCMA i la 

BBC. Aquesta anàlisi s’acompanyarà d’una matriu pròpia que adaptarà propostes 

d’estudis previs sobre contingut i audiències com ara la de Miguel de Bustos i Casado del 

Rio (2012), Gómez Mompart et al. (2013) o Meso, Agirreazkuenga i Larrondo (2015). 

L’estructura d’aquesta anàlisi serà la següent: 

                                                
18 Vegeu: http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/nohash/llei-2-2012.pdf  
19 Vegeu: http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/nohash/mandat-marc-sistema-public-
audiovisual.pdf  
20 Vegeu: 
http://www.sindicatperiodistes.cat/sites/default/files/documents/Estatut_Professional_de_la_CC
MA.pdf  

http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/nohash/llei-2-2012.pdf
http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/nohash/mandat-marc-sistema-public-audiovisual.pdf
http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/nohash/mandat-marc-sistema-public-audiovisual.pdf
http://www.sindicatperiodistes.cat/sites/default/files/documents/Estatut_Professional_de_la_CCMA.pdf
http://www.sindicatperiodistes.cat/sites/default/files/documents/Estatut_Professional_de_la_CCMA.pdf
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Taula 4. Matriu d'anàlisi de contingut dels canals i la programació. Elaboració pròpia 

Dimensió Variable Categories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificació 

Corporació 1=BBC 

2=CCMA 

Mitjà 1=Ràdio 

2=Televisió 

3=Internet 

Canal Especificar canal de ràdio, televisió o 

plataforma d’internet 

Programa Especificar el programa analitzat 

Plataforma web Insereix la direcció de l’espai web 

Descriptors Escriure un màxim de 5 paraules clau per 

descriure el programa analitzat 

Dia d’emissió analitzat Insereix dia en format dd/mm/aaaa 

Dia d’emissió Insereix dia o dies d’emissió del 

programa en format DL, DM, DX, DJ, 

etc. 

Any d’emissió Any en el que va començar la producció 

en format Aaaa 

Durada En format Hh/mm/ss i comptant amb els 

crèdits d’inici i final. 

Franja horària  1= 7:30 – 9:00 

2= 9:00 – 13:00 

3= 13:00 – 15:00 

4= 15:00 – 18:00 

5= 18:00 – 20:00 

6= 20:00 – 21:00 

7= 21:00 – 24:00 

8= 24:00 – 2:30 

9= 2:30 – 7.30  

Emissió 1=Directe 

2=Diferit  

 

 

Producció 

Productora Insereix el nom de la productora 

Origen 1=Pròpia 

2=Externa 

Cost Insereix cost de la producció o 

pressupost en € 

Patrocini Escriure el nom dels patrocinadors 

 

 

Audiència 

Públic objectiu 1=Infantil 

2=Jove 

3=Adult 

4=Gran 

5=Tots els públics 

Share Insereix índex d’audiència mitjà (%) 

 

 

 

Temàtica 1=Informativa 

2=Entreteniment 

3=Infoentreteniment 
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Contingut 

Gènere  1=Informatiu 

2=Debat 

3=Documental 

4=Magazine 

5=Musical 

6=Concurs 

7=Infantil 

8=Film/Sèrie 

9=Esports 

10=Altres 

Conductors Insereix nombre de conductors o 

col·laboradors del programa 

Públic 1=SI 

2=NO 

Interacció 1=SI 

2=NO 

 

 

Servei públic 

Funció de servei públic 

(1) 

1=SI 

2=NO 

Funció de servei públic 

(2) 

1=Pluralisme 

2=Diversitat 

3=Innovació 

4=Normalització/Promoció llengua 

5=Cultura i identitat 

 

Com es pot comprovar a la Taula 4, la matriu d’anàlisi només recull una variable que fa 

referència als nous mitjans, ja que en aquests aspectes hi aprofunditzarem en el següent 

apartat. En qualsevol cas, proposem aquesta estructura en cinc dimensions i 24 variables 

per abordar aspectes quantitatius com ara la durada, el cost, el share, el nombre de 

conductors, etc. I aspectes qualitatius com el públic objectiu, la descripció o el gènere del 

programa.  

Això vol ser una exploració que es durà a terme sobre tota l’oferta actual de la CCMA i 

la BBC en tots els mitjans de comunicació que operen. Aquestes dades, juntament amb 

l’estudi documental, ens permetrà abordar les següents fases de l’anàlisi amb un 

diagnòstic sòlid dels continguts de les corporacions. Aquest diagnòstic es valdrà de 

l’encreuament de dades per localitzar patrons de consum en relació a certs tipus de 

contingut comptant, a més, amb les seves característiques.  

5.5.3 Anàlisi d’eines participatives. Plataformes, xarxes socials i entorn mòbil  

L’exploració i classificació de l’oferta de programació de les corporacions aniran 

acompanyades de l’anàlisi de les seves plataformes, xarxes socials i entorn o aplicacions 
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mòbils. Aquests tres elements tenen en comú el que autors com García Avilés (2012) o 

Franquet (2011:225) denominen eines participatives o participative tools que poden ser 

definides com: 

(...) any service, content or application through which a communication 

connection is established between the broadcaster and the audience. This concept 

covers all the ways the public has the oportunity to participate (...)  

Cesar i Geerts (2011:99-100) consideren que l’avaluació d’aquestes eines és fonamental 

ja que descriuen els esforços dels operadors per adaptar-se al nou entorn digital. Aquests 

autors es pregunten «is the behaviour of the users changing?». A l’estudi examinen com 

l’arribada de noves aplicacions per compartir continguts de diferents mitjans de 

comunicació genera noves pràctiques en els usuaris. Per respondre a aquesta pregunta 

estudien el mitjà mitjançant una anàlisi de contingut com la que proposem aquí. Ells 

mesuren de quina forma 35 aplicacions permeten l’activitat entre usuaris. Per activitat 

entenen «the general goal of the application and the main tasks the usears can perform 

with it». D’aquests autors adaptem les categories que mostrem a continuació per realitzar 

l’anàlisi: 

 Selecció de contingut i difusió compartida: eines que permeten l’enviament de 

continguts a través d’enllaços simples o mitjançant aplicacions per suggerir o 

invitar a 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 la creació de comunitats en torn un canal o un programa 

específic que sol estar relacionada amb perfils de tipus fan. 

 Seguiment i actualització: eines de visualització en temps real d’allò que més es 

consumeix i de sincronització del contingut que veu l’usuari amb les seves 

comptes en xarxes socials. 

De la mateixa manera que en l’anàlisi de contingut anterior, combinarem elements 

quantitatius i qualitatius. Proposem per a aquesta part del projecte el disseny de tres 

matrius que mostrem a continuació:  
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Taula 5. Matriu d'anàlisi d'espais web de canals i programes. Elaboració pròpia 

Dimensió Variable Categories 

 

 

 

 

Classificació 

Unitat Unitat general d’anàlisi 

Corporació 1=BBC 

2=CCMA 

Mitjà 1=Ràdio 

2=Televisió 

3=Internet 

Canal* Especificar canal de ràdio, televisió o 

plataforma d’internet 

Programa* Especificar el programa analitzat 

Direcció web Insereix la direcció de l’espai web 

Captura de pantalla Insereix captura de la pàgina d’inici de la 

web 

Edició Data de l’última edició de l’espai web en 

format dd/mm/aaaa 

Període temporal Dates entre les que es fa l’anàlisi en 

format 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 Seccions Escriure les seccions de la pàgina web 

segons l’esquema de navegació 

 Composició Insereix esquema de composició de la 

pàgina web. 

 Elements visuals 1=Fotografies 

2=Vídeos 

 Elements textuals Descriure els elements textuals de la 

pàgina web. 

 Publicitat 1=SI 

2=NO 

Participació 

web 

Difusió compartida 1=SI 

2=NO 
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 Difusió compartida (II) Escriure les eines que permeten la 

difusió compartida de continguts 

 Comunicació directa 1=SI 

2=NO 

 Comunicació directa (II) Escriure les eines que permeten la 

comunicació entre usuaris de la mateixa 

pàgina 

 Comunitat 1=SI 

2=NO 

 Comunitat (II) Escriure les eines que permeten la 

creació o participació en una comunitat 

d’usuaris 

 Seguiment i actualització 1=SI 

2=NO 

 Seguiment i actualització 

(II) 

Escriure les eines que permeten 

l’actualització directa d’allò que veu 

l’usuari 

 

La Taula 5 mostra la matriu que s’utilitzarà per analitzar les plataformes web de les 

corporacions. Aquesta matriu pot utilitzar-se tant per a la plataforma web principal com 

per a les pàgines específiques dels canals i programes que tinguin la CCMA i la BBC. 

Amb això hem volgut dotar de flexibilitat la matriu, tot i que al procés hi ha variables que 

no caldrà completar depenent del que s’analitzi (*). Per continuar, mostrem la matriu 

d’anàlisi de xarxes socials: 

Taula 6. Matriu d'anàlisi de xarxes socials. Elaboració pròpia 

Dimensió Variables Categories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificació 

Unitat Unitat general d’anàlisi 

Corporació 1= BBC 

2= CCMA 

Mitjà 1= Ràdio 

2= Televisió 

3= Internet 

Canal* Especificar canal de ràdio, televisió o 

plataforma d’internet 

Programa* Especificar el programa analitzat 

Xarxes socials Marcar totes les xarxes socials on 

existeix perfil per l’objecte analitzat 

1=Facebook 

2=Twitter 

3=Google + 

4= Delicious 

5=Linkedin 

6=Altres (especificar) 
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Direcció Insereix la direcció web de cadascuna de 

les xarxes socials 

Creació Data de creació del perfil de cadascuna 

de les xarxes socials 

Perfil Insereix la descripció del perfil de 

cadascuna de les xarxes socials 

Captura de pantalla Captura de pantalla de la pàgina inicial 

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 al 

dia, a la setmana, al mes i a l’any 

 Participacions Nombre de comentaris/mencions dels 

usuaris 

 Imatges Nombre de imatges pujades  

 

La variable d’unitat general, com es pot comprovar, està present a les dos matrius i ho 

estarà a la tercera. D’aquesta manera, podrem relacionar en tot moment les matrius que 

corresponen a l’anàlisi del mateix objecte. D’altra banda, la Taula 6 només pretén mesurar 

quin ús en fa la corporació dels seus perfils, canals i programes, així com veure quina és 

la relació entre aquest ús i el dels usuaris. Per finalitzar, presentem la matriu d’anàlisi de 

les aplicacions mòbil a la Taula 7: 

Taula 7. Matriu d'anàlisi d'aplicacions mòbils. Elaboració pròpia amb l'adaptació de categories de Freixa, 

Ribas i Codina (2015) 

Dimensió Variables Categories 

 

 

 

Classificació 

Unitat Unitat general d’anàlisi 

Corporació 1= BBC 

2= CCMA 

Mitjà 1= Ràdio 

2= Televisió 

3= Internet 

Canal* Especificar canal de ràdio, televisió o 

plataforma d’internet 

Programa* Especificar el programa analitzat 

APP Aplicació Insereix nom de l’aplicació 

Sistema operatiu 1=iOS 

2=Android 

3=Ambdós 

Cost 1=Gratuïta  

2=Pagament  
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Registre Indicar si demana registre previ 

1=SI 

2=NO 

Registre (II) Indicar si permet registre amb: 

1=Facebook 

2=Twitter 

3=Google + 

4=Altres 

Descarregues Nombre de descarregues de l’aplicació a 

cadascun dels sistemes 

Mida Mida de l’aplicació en .mb 

Idiomes Escriu els idiomes en què està disponible 

l’aplicació 

Esquema  Insereix esquema de navegació de 

l’aplicació 

Publicitat 1=Pròpia 

2=Aliena  

Contingut Tipologia  1=Joc 

2=Informació 

3=Visualització  

Elements Elements predominants en l’aplicació 

1=Text 

2=Imatge 

3=Vídeo 

4=Multimèdia  

Usuaris Valoració Insereix valoració mitjana dels usuaris 

Valoració (II) Insereix nombre de comentaris positius i 

negatius 

Públic objectiu 1=Infantil 

2=Jove 

3=Adult 

4=Gran 

5=Tots els públics 

Interactivitat Sincronització L’aplicació permet la sincronització amb 

xarxes socials 

1=SI 

2=NO 

Participació L’aplicació permet participar amb altres 

usuaris 

1=SI 

2=NO 

 

Com es pot comprovar, a les matrius es prestarà especial atenció als aspectes dels nous 

mitjans i les possibilitats de participació de l’audiència en els diferents espais que facilitin 

les corporacions. Elements com el nombre d’usuaris, descàrregues o les valoracions seran 

de gran utilitat per a un tractament quantitatiu. Pel que fa a categories com la composició, 
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les mencions o els elements visuals, es faran servir per a un tractament qualitatiu i 

complementari a l’anterior. En qualsevol cas, això pretén ser un mètode diagnòstic de les 

formes d’ús i recepció que la CCMA i la BBC fan de les eines participatives. Pot 

entendre’s com complementària a l’anàlisi documental de les dades d’audiència. Els 

resultats ens seran de gran ajuda per plantejar les següents fases del projecte.  

5.5.4 Professionals, nous mitjans i servei públic. Entrevistes en profunditat 

El paper dels professionals en l’elaboració del contingut és imprescindible per abordar 

l’estudi de l’audiència (Tuchman, 1978; Cottle, 2000; Meijer, 2005). De fet, l’arribada de 

les noves tecnologies i, amb elles, del procés de convergència, ha generat importants 

canvis en les rutines professionals (Sainz Nieto, 2005; Domingo, 2008) i els perfils 

d’audiència (Siapera, 2004; García Avilés, 2012). Per això, proposem afegir a la Fase 1 

del projecte un estudi aplicat als professionals mitjançant entrevistes en profunditat sobre 

les seves percepcions davant aquests canvis i les implicacions sobre el producte que rep 

el públic.  

Pel que fa a les entrevistes en profunditat, investigacions com la de Masip, Díaz Noci, et 

al. (2010:573) fan una revisió del periodisme a través d’internet. En aquesta perspectiva 

també s’han implementat tècniques com l’entrevista en profunditat i afirmen que, 

centrant-nos en el procés de convergència (Cottle i Ashton, 1999; García Avilés i 

Carvajal, 2008), podem detectar quatre esferes fonamentals: les tecnologies utilitzades, 

la configuració logística dels operadors, el perfil dels professionals i els llenguatges 

informatius. Debrett (2009) entrevista els professionals per descobrir quines són les 

conseqüències, avantatges o, de forma general, els canvis que ha produït la implementació 

de les noves tecnologies en els SPR i altres operadors privats com ara el Channel 4 

britànic.  

Tanmateix, cal conèixer les recomanacions essencials de l’entrevista en profunditat 

segons enumera Yin (2011:136-139), tenint en compte que es tracta d’una situació 

conversacional: 

1. Speaking in modests amounts, reduir al màxim les intervencions pròpies per 

deixar espai a l’entrevistat. 

2. Being nondirective, conduir l’entrevista cap els interessos de l’estudi amb respecte 

pel discurs de l’entrevistat tot i que es desviï dels objectius principals. 
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3. Staying neutral, no participar de les opinions o percepcions de l’entrevistat siguin 

o no compartides. 

4. Maintaining rapport, conservar l’ambient creat tenint en compte les 

característiques de l’entrevistat. 

5. Using an interview protocol, guia mental de temes rellevants o característiques de 

l’entrevistat que ajudin en el desenvolupament de l’entrevista com a complement 

del guió. 

En el cas d’aquest projecte, ens centrem en les tres primeres esferes de convergència 

esmentades per Masip, Díaz Noci et al. (2010) i la percepció dels professionals sobre com 

poden influir en el contingut i les audiències. A més, altres estudis com el de Meijer (2003, 

2005) o el de Lund (2012) se centren en com influeix sobre els professionals pertànyer a 

un operador de servei públic i com això també influencia la percepció d’allò que produeix 

(contingut) i l’audiència a què serveix com a ciutadà i com a públic/usuari. Amb tot això, 

la construcció del guió de l’entrevista, que es pot consultar a l’apèndix, s’estructurà 

segons les següents dimensions i variables: 

 Contingut: rellevància, responsabilitat social, pluralitat, distribució geogràfica, 

component lingüístic, etc. 

 Audiència: tipus d’audiència, segmentació, personalització, etc. 

 Nous mitjans: avantatges, innovacions, qualitat tècnica, possibilitats, 

globalització etc.  

 Servei públic: valor afegit, retroalimentació, qualitat, etc. 

Es preveu que l’entrevista sigui semiestructurada i tingui un màxim d’entre 15 i 20 

qüestions i dues hores de durada. Tot i que aquí es presentarà una primera versió, abans 

de l’elaboració del guió definitiu preveiem realitzar proves a una fase pilot. Això ens 

permetrà fer les modificacions necessàries a les variables d’anàlisi i qüestions plantejades 

als professionals. En aquests moments, hem previst les següents fases: 

 

1. Presentació i breu descripció de l’estudi. 

2. Qüestions formals i exploratòries. 

3. Percepció sobre els SPR. 



 
 

 
104 

 
 

4. Impacte dels nous mitjans en les rutines. 

5. Elaboració i influència sobre els continguts. 

6. Percepció sobre les audiències. 

7. Espai de lliure resposta. 

8. Acomiadament i agraïments.  

Com es pot observar, no s’inclou en aquest esquema l’audiència en totes les fases. Al guió 

definitiu s’inseriran qüestions relacionades amb aquesta i les altres dimensions. Tot i això, 

l’interès de les entrevistes radica en obtenir una visió global de com els professionals es 

perceben a si mateixos com a servidors públics, com la tecnologia afecta a les seves 

tasques i el contingut que ofereixen, i quina és la seva impressió sobre els ciutadans que 

consumeixen aquest producte. D’aquesta forma, podrem saber quins aspectes del món 

professional cal millorar perquè s’incrementin o es mantinguin les audiències.  

Un altre punt és la mostra, aquesta ha d’estar composta per un grup representatiu de 

professionals que se seleccionaran seguint dos criteris principals: l’experiència i el càrrec. 

Això implica no superar la trentena d’entrevistats i abastar el màxim de perfils 

professionals possibles: investigació d’audiències, nous formats, redacció, edició, 

correcció, etc. Aquesta xifra està definida per altres autors com Masip, et al. (2010:69) 

que planteja: «Tampoco hay unanimidad a la hora de determinar el número aconsejable 

de entrevistas en profundidad a realizar (…) lo más habitual es no superar la treintena». 

Pel que fa als perfils professionals, Meijer (2003:17) considera que l’elecció del màxim 

nombre possible de càrrecs permet obtenir una visió més global del problema d’estudi i, 

per tant: 

(…) all levels of the organization (including chief executives, desk editors, the 

chief producer (…), coordinators of home news, coordinators of foreign affairs, 

senior and junior reporters, programme editors, researchers, news planners, 

producers, the managing directors and documentation staff. 

La selecció dels professionals es farà mitjançant un breu qüestionari on es demanarà el 

càrrec, l’experiència en mitjans de comunicació i altres dades referents als seus nivells de 

coneixement i contacte amb les noves tecnologies. Les entrevistes es duran a terme en les 

instal·lacions de cadascuna de les corporacions. Això permet que l’entrevistat estigui en 

un entorn conegut per ell, que pot estalviar la incomoditat o inseguretat de fer-la en un 
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lloc que no conegui. Finalment, es demanarà a cada professional que signi un 

consentiment per atorgar els drets d’imatge i so, que resultin de la gravació, i 

d’informació, per poder difondre amb finalitats científiques els resultats de la 

investigació. Tot i així, desprès seguirà d’una fase d’informació en què l’entrevistat podrà 

requerir als investigadors tota la informació que necessiti. 

5.5.5 Comportament i preferències davant els continguts. Observació-participant 

L’observació-participant (Flick, Kardorff i Setinem, 2004; Yin, 2011) des d’un punt de 

vista etnogràfic (Lund, 2012) ens permet analitzar in situ les relacions que s’estableixen 

entre mitjà i usuari. Alguns dels inconvenients poden ser la influència de l’investigador 

en el procés que observa i el consum de temps en una de les tècniques amb major cost de 

recursos. En qualsevol cas, aquesta metodologia es planteja per aprofundir en qüestions 

específiques com els criteris de selecció del canal i programa, el consum passiu, la 

jerarquia de decisió i els recorreguts de visionat de l’audiència (Morley, 1986). 

Contextualment, l’estudi etnogràfic del consum de mitjans de comunicació i, de forma 

més específica, a partir de l’observació, té arrels en els cultural o british studies dels anys 

trenta i quaranta, com afirma Lull (1990). En aquest període, molts investigadors 

s’entrenen en la recerca etnogràfica amb l’objectiu de conèixer i descriure el procés de 

mediació entre família/societat i mitjà de comunicació, en aquest cas la televisió. L’estudi 

de Lull (1990), que va publicar a un llibre sota el títol Inside family viewing, s’ajusta al 

que volem aplicar en aquesta fase del projecte. L’autor descriu la seva recerca de la 

següent forma: 

(...) The study was design to determine who is responsible for the selection of 

television programs at home, how program selection processes occur, and how 

the roles of family position and family communication patterns influence these 

activities. (Lull, 1990:87). 

Yin (2011) afegeix que l’observació participant és una de les tècniques més antigues que 

es va importar des de l’antropologia d’autors com Emerson, fins la sociologia amb autors 

com Ezra Park de l’escola de Chicago. Per Yin, l’èmfasi en el procés d’observació i, al 

mateix temps, de participant genera quatre possibles etiquetes pel investigador: 

1. Només participant. 
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2. Participant que observa. 

3. Observador que participa. 

4. Només observador. 

Segons els objectius de la recerca, l’investigador haurà de definir el seu paper dins 

aquestes etiquetes. Yin (2011:122), en la seva caracterització de l’observació participant, 

reflexiona sobre les eines que altres tècniques utilitzen per mesurar el comportament de 

l’individu davant els mitjans. No obstant, segons l’autor, per a aquesta tècnica: 

No such tool exists in working as a participant-observer. You may have a 

questionnaire as part of your fieldwork, but unless you are doing an interview-

only study, you also will be directly observing and recording the actions, events, 

and conversations that occur in the field. 

Centrant-nos en el nostre projecte, ens marquem com a objectiu comprovar els 

procediments de negociació a l’hora de seleccionar els continguts a consumir per part dels 

diferents membres del grup. És a dir, quin és el comportament dels públics des que 

decideixen consumir un mitjà de comunicació fins que acaba o se substitueix aquest mitjà 

per un altre, és a dir, la fase de selecció, d’activitat i de postactivitat (Levy i Windahl, 

1984). Per això, tindrem en compte factors com el context temporal, el nombre d’aparells 

disponibles per al consum de mitjans, l’estatus o nivell de relació entre cada membre de 

la llar o la disposició de cadascú durant el consum. A continuació es pot consultar a la 

Il·lustració 10 els elements que es tindran en compte en el procés d’observació: 
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Il·lustració 10. Elements del procés d'observació. Elaboració pròpia 

Els grups observats es fragmentaran segons criteris demogràfics i segments d’audiència 

per garantir el nivell màxim de fiabilitat del procés. Això vol dir que la mostra la 

conformaran famílies sense nens, famílies amb nens i subjectes individuals tant adults 

com ancians de diversos estatus econòmics i educatius. Com a requisit previ de selecció, 

tots els participants hauran d’haver confirmat que consumeixen continguts de la CCMA 

i la BBC. L’observació es durà a terme en les cases de cadascun dels participants que 

seran seleccionades de les regions i capitals més poblades de Catalunya i Gran Bretanya, 

com detallem més endavant a l’apartat del grup de discussió. Així, els grups no seran 

superiors als 10-15 per país ja que una mida superior suposaria un consum de temps 

excessiu per acomplir la resta de fases del projecte. 

El període d’observació no haurà de ser superior a 4 dies no consecutius per habitatge en 

un màxim de dos dies consecutius. En aquests dies l’investigador passarà amb les famílies 

la jornada sencera segons la rutina de cadascuna. És a dir, sempre que hi hagi algú a la 

casa l’observador també hi serà. Això ens permetrà detectar dinàmiques particulars quan 

el subjecte està sol i quan està en família. A causa d’aquestes característiques, no podem 

allargar la quantitat de dies ja que no suposaria una millora de les dades obtingudes, sinó 

un risc de rebuig per part de les famílies (Morley, 1986). 

Converses

Distribució 
dels 

consumidors

Distribució 
d'aparells 

electrònics

Activitats 
paral·leles 

Contingut 
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Pel que fa a l’estructura de l’observació, es proposa un guió obert sense estructurar. Això 

no vol dir que el procés d’observació capti tot el que succeeix a la casa, sinó que tenim la 

intenció que sigui el més flexible possible per poder ajustar-lo a cada subjecte observat. 

D’aquesta manera, l’observació que proposem tindrà aquestes fases: 

1. Arribada a la llar, selecció del lloc d’observació i d’enregistrament. 

2. Realització d’un esquema de situació de les sales o habitacions, aparells 

electrònics i subjectes. 

3. Classificació dels aparells segons les seves característiques i els seus propietaris. 

4. Selecció del grup o subjecte que s’observarà. 

5. Notes. 

6. Qüestionari post-observacional (només a l’última sessió). 

Prèviament al desenvolupament d’aquestes fases, és farà un qüestionari sobre el consum 

de mitjans de cada subjecte observat. Aquest qüestionari serà exploratori i ens servirà de 

guia per conèixer a priori quins són els hàbits, així com la percepció sobre el consum 

mediàtic propi amb qüestions específiques sobre la CCMA i la BBC. A més, algunes 

condicions de l’observació que proposem seran, en primer lloc, demanar a les famílies 

que oblidin la presència de l’observador i que no modifiquin la seva rutina diària. En 

segon lloc, les famílies seran informades del procés d’observació sense revelar detalls que 

el puguin comprometre i se’ls facilitarà un consentiment perquè cedeixin les dades que 

l’observador reculli a les seves llars per a un tractament exclusivament acadèmic, així 

com els drets d’imatge i so que resultin de l’enregistrament.  

Finalment, el tractament de les dades requerirà la transcripció de les notes de camp i de 

les converses enregistrades durant l’observació. Per a aquesta fase utilitzarem programari 

especialitzat, com ara el programa de tractament qualitatiu Atlas.Ti. Així doncs, el 

desenvolupament de l’observació amb totes les característiques descrites dependrà de les 

modificacions que es portin a terme durant la fase pilot. Aquesta fase ens permetrà refinar 

l’estructura i serà útil com a entrenament previ abans de dur a terme les observacions 

definitives. Els qüestionaris, així com els guions d’observació, s’elaboraran, a diferència 

de la resta de fases, després de portar a terme les proves pilots. Considerem que per 

tractar-se de l’aplicació menys estructurada, no ens podem plantejar materials per 

endavant. 
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5.5.6 Comportament i preferències tecnològiques. Grup de discussió  

La relació entre noves tecnologies i audiències s’ha convertit en un procés fonamental 

entre operador o mitjà de comunicació i públic. Mitjançant l’observació-participant ens 

apropem a l’espectador sense qüestionar les seves accions, però al grup de discussió 

pretenem entendre el paper de les noves tecnologies en el seu comportament envers els 

mitjans (Vicente Mariño, 2014). El grup de discussió es proposa com a una fase 

exploratòria que pretén comprendre la influència de la tecnologia en les pràctiques de 

consum dels públics de la CCMA i la BBC. Les sessions se centraran en el paper de la 

tecnologia en el consum dels continguts de les corporacions amb un clar objectiu de 

desvelar quins components dels nous mitjans (participació, interactivitat, disponibilitat, 

personalització, etc.) intervenen en les decisions dels públics a l’hora de consumir-los.  

Aquesta metodologia va sorgir a partir de les entrevistes grupals de Merton i Kendall 

(1946). Aquest tipus d’entrevistes van permetre realitzar qüestions sobre interessos 

compartits per diferents grups i aconseguir, més enllà de les respostes individuals de les 

entrevistes en profunditat, interpretacions compartides. Gutiérrez Brito (2008) que hi ha 

diferències entre el focus group anglès i el grup de discussió desenvolupat a Espanya com 

a formes complementàries però diferents en la seva essència. Nosaltres utilitzarem el 

terme grup de discussió com a traducció del focus group i el que aplicarem complirà les 

característiques d’un grup de discussió clàssic. En qualsevol cas, aquest autor detalla 

diverses recomanacions, les quals ell considera que són les activitats bàsiques del grup de 

discussió: escoltar i parlar (Gutiérrez Brito 2008:23-29). Per això, hem desenvolupat a la 

Taula 8 les recomanacions bàsiques per conduir un grup de discussió: 

Taula 8. Recomanacions per conduir un grup de discussió. Elaboració pròpia a partir de Gutiérrez Brito 

(2008) 

Recomanacions per escoltar Recomanacions per fer parlar 

Evitar l’acotació o imposició de temes als 

participants durant la ronda de 

conversació. 

 

Demanar que s’ampliïn conceptes que han 

sorgit en la conversa. 

 

No aportar informació externa perquè els 

subjectes es formin una opinió convenient 

a la recerca. 

 

Animar els participants a parlar sobre 

temes complementaris que ells mateixos 

suggereixin. 
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Evitar discutir els arguments aportats pels 

participants per tal de reconduir la 

conversació. 

 

Valorar el temps i procurar que estigui 

calculat per garantir l’aprofundiment en 

tots els aspectes previstos de la recerca. 

 

No privilegiar certes veus dins la 

conversació 

Promoure la idea de que tot allò que 

sorgeix en la conversa té importància pel 

investigador/moderador. 

 

Evitar la formulació de preguntes acotades 

que influeixen en la curta resposta dels 

participants. 

 

Recordar de manera rigorosa les 

intervencions dels participants a l’hora de 

fer observacions. 

 

No introduir idees o arguments que no 

s’ajustin a les expressades pels 

participants per aconseguir la resposta 

desitjada. 

 

 

Evitar les transicions brusques entre temes 

o blocs de la discussió pot provocar la 

desorientació del grup. 

 

Resumir des del punt de vista del 

moderador les respostes dels participants 

personalitzant-les. 

 

 

Morgan (1997) estableix quines són les característiques que s’han de complir en 

l’organització d’un grup de discussió. Per això planteja quatre qüestions, que responem 

amb les característiques del nostre projecte:  

1. Mida del grup 

a. Entre 6 i 8 participants 

2. Nombre de grups 

a. Entre 10 i 15 per país  

3. Estructura del grup 

a. Segments d’audiència  

b. Característiques sociodemogràfiques  

4. Perfils de participació: 

a. Ús de les noves tecnologies  

b. Consumidor dels mitjans de la CCMA i la BBC 
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Sobre el procés de configuració del grup, l’article de Martínez García (2011:231), sobre 

la recepció d’una sèrie de comèdia a Catalunya, planteja com van realitzar la 

convocatòria: 

La convocatoria de participación se hizo a partir de una preselección de 

investigadores a partir de una red de sujetos cercanos a su ámbito pero con la 

exigencia de que éstos sólo sirvieran de enlace con los sujetos que conformaron 

los grupos, por lo tanto no existiera un vínculo de cercanía con el ámbito 

académico. 

D’aquesta forma, els seus grups també estaven formats per un màxim de 8 participants. 

La mida reduïda dels grups propicia un millor flux de comunicació entre moderador o 

conductor i participants, segons afirma Suau Martínez (2013). Puntualitza que quan és 

necessari que tots els participants contestin cadascuna de les preguntes no es poden formar 

grans grups, això provocaria un tractament de les dades generades poc concloent i 

eficient. A més, preveiem una durada no superior a les dues hores perquè això no impliqui 

una alteració en les respostes dels participants, efecte de l’esgotament.  

Pel que fa a la dimensió geogràfica, les sessions es faran a la regió més poblada de les 

províncies de Catalunya21 i les capitals de Gran Bretanya22. Per una banda, Barcelona 

(1.602.386 hab.), Girona (96.722 hab.), Lleida (139.834 hab.) i Tarragona (134.085 hab.). 

Per altra banda, Greater London (8.416.535 hab.), Edinburgh (487.500) i Cardiff (346.100 

hab.). La llengua vehicular de les sessions dependrà del país on es faci i, per tant, seran 

en anglès i català/castellà.  

Així, s’utilitzarà un guió semiestructurat que dividirà la sessió en tres fases: percepció, 

usos i expectatives. A la primera fase, comprovarem quina és l’opinió del grup davant els 

nous entorns mediàtics amb especial èmfasi en les plataformes web, les xarxes socials i 

les aplicacions mòbils. Durant l’apartat es mostrarà als participants diferents exemples de 

com la CCMA i la BBC han desenvolupat i implementat aquests entorns. Mentre que a la 

segona fase se’ls demanarà que detallin els usos que en fan d’aquestes tecnologies, 

justifiquin l’elecció i les preferències d’unes davant altres i reflexionin sobre quines 

troben a faltar en els operadors estudiats. Finalment, a la tercera fase plantejarem als 

                                                
21 Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya del 2014 
22 Segons dades del UK Population and Migration Statistics pel període 2011 – 2014  
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participants qüestions sobre les expectatives que tenen, com a usuaris, de futures 

innovacions als serveis públics i com aquestes innovacions poden ser decisives en el 

consum de determinats continguts Es preveu mostrar programes de cadascuna de les 

corporacions que compleixin o no les característiques de interactivitat, participació, 

presència a les xarxes socials, etc. Per recollir les impressions dels participants sobre els 

exemples. 

L’acomodament dels participants és un factor crucial per garantir la fluïdesa de la 

discussió. Per això, les sessions es realitzaran en sales especialitzades per a aquest tipus 

de tècnica, amb equipament d’observació i enregistrament d’àudio i vídeo, control del 

temps, dispositius de visionat i climatització. A més, es requerirà d’un mobiliari adequat 

que estigui disposat en cercle on tots els participants puguin visualitzar la resta i vegin 

sense obstacles el material audiovisual que se’ls projectarà durant la sessió. També es 

preveu que estigui disponible en tot moment beure i menjar com a incentiu per a la seva 

participació. No obstant, sense poder concretar-lo en aquests moments, trobem oportú 

entregar a cada participant un incentiu al termini de la sessió per atraure i agrair la seva 

presència.  

En conclusió, hem mencionat que es registrarà l’àudio i la imatge i per tant s’entregarà a 

cada persona un permís que haurà de signar perquè ens cedeixi els drets d’imatge. Aquest 

permís es pot consultar a l’apèndix d’aquest document i contempla la cessió dels drets 

únicament per a finalitats acadèmiques. Aquestes dades es transcriuran i seran 

processades a un programa especialitzat de tractament qualitatiu, com ara l’AtlasTi. Això 

ens permetrà tenir-les disponibles en tot moment per dur a terme l’anàlisi.  

5.5.7 Comportament i preferències davant nous mitjans i formats. Experiment de 

recepció  

L’estudi de les audiències a través de tècniques quantitatives, com són l’experiment o 

l’enquesta, tenen origen en autors com Hovland, Lazarsfeld, Berelson o Merton. 

Nosaltres proposem un enfocament behavioral o conductual per analitzar quin és el 

comportament dels públics en ser exposats a continguts de diferents característiques. 

Findahl, Largerstedt i Aurelius (2014:56) descriuen els avantatges de fer una enquesta per 

mesurar el comportament de l’audiència: 
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A questionnaire is an eficient means of collecting information from a large 

number of respondents in a standardized way. (...). The sample can be 

representative of the population. Questions can be asked about daily behaviour 

and more rare activities. Frequency and duration of media use can be measured. 

Katz et al. (1974:511) consideren, en el seu article inaugural sobre usos i gratificacions, 

quin ha estat el procediment metodològic més comú per investigar audiències: 

Methodologically speaking, many of the goals of mass media use can be derived 

from data supplied by individual audience membres themselves-i.e., people are 

sufficiently self-aware to be able to report their interests and motives in particular 

cases (...). 

Guerrero-Solé (2012:124) va mesurar els components de percepció i conducta sobre 

l’Efecte Tercera Persona en estudiants universitaris. Aquest estudi utilitza una enquesta i 

dos qüestionaris. L’objectiu és «comprovar la presència de l’ETP en la percepció dels 

mitjans» en general i en certs continguts, com ara la publicitat comercial, la pornografia 

o la violència. Els dos components ens són útils a l’hora de plantejar com percep i es 

comporta l’audiència davant de continguts reals i de continguts manipulats. És a dir, a 

nivell: 

 Perceptual: impressió que els continguts reals i/o els manipulats són de qualitat i 

compleixin una funció de servei públic 

 Conductual: disposició a consumir i recomanar el consum dels continguts reals 

i/o manipulats 

Distaso, Vafeiadis i Amaral (2014) desenvolupen un experiment a partir de l’enquesta per 

comprovar com diferents estratègies de resposta davant una crisi hospitalària produeixen 

canvis en la percepció i la conducta dels participants. Se sotmetia a cada participant a 22 

qüestions sobre una crisi fictícia a un hospital i a tres textos, un per a cada estratègia, que 

havien estat manipulats. Desprès de contestar les qüestions, els participants havien de 

decidir si aquesta informació els agradava (like), volien afegir algun comentari (comment) 

o compartirien la informació de l’hospital per donar suport a la seva estratègia (share). 

Aquesta investigació de la mateixa manera que l’anterior comprova si davant certs 
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estímuls reals o manipulats canvien les percepcions i les possibles actuacions dels 

participants. 

En el nostre cas, exposarem els participants a programes d’ambdues corporacions per 

mesurar la seva predisposició a consumir o no els continguts que se’ls presenten i 

conèixer les seves preferències, així com dades sobre els usos que fan dels mitjans. Es 

dividirà els enquestats en dos grups: un grup al qual s’exposarà a programes de la CCMA 

i la BBC amb informació real i un altre grup al qual s’exposarà a programes amb 

informació manipulada. Cadascun dels grups veurà una captura de pantalla del programa 

en qüestió i una breu sinopsi. Aquesta sinopsi farà èmfasi en tres factors: 

1. Els components d’innovació del programa, les eines participatives i els continguts 

multiplataforma que ofereix. 

2. La personalització dels continguts, l’adaptació a perfils o segments concrets 

d’audiència. 

3. Les funcions de servei públic que satisfà com el valor cultural, continguts i 

audiències minoritàries, diversitat, etc.  

El grup de control i el grup experimental hauran de respondre un màxim de quinze 

qüestions sobre els tres factors esmentats que s’han de sumar a les qüestions 

sociodemogràfiques i de control, les de preferències sobre programació i contingut i les 

relacionades amb els usos i les gratificacions. La resposta a aquestes qüestions tindrà 

format d’opció múltiple (SI/NO), d’escala de likert i paraules clau. Mesurarà si els 

components d’innovació i nous mitjans com les eines participatives, la personalització 

dels continguts i las funcions de servei públic són elements que condicionen el consum. 

Això ens permetrà avaluar els continguts que conformen actualment l’oferta de la CCMA 

i la BBC i proposar modificacions per als factors de mesura.  

Per a una correcta implementació de l’experiment, volem dur a terme una prova pilot per 

comprovar la viabilitat del qüestionari, és a dir, la seva comprensió i aplicabilitat sobre la 

mostra seleccionada en una mostra no superior a 20 individus. Amb això volem reduir al 

mínim les respostes en blanc. També es preveu afegir qüestions amb lliure resposta en 

què es demani al participant més extensió, i contrastar la seva utilitat per incloure-les al 

qüestionari final. Aquest qüestionari tindrà una estructura en tres fases:  
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1. Usos dels mitjans 

2. Percepció del contingut 

3. Conductes de consum 

4. Percepció de l’operador 

La primera fase preguntarà als enquestats el paper que ocupen els mitjans de comunicació 

en la seva rutina diària i quines són les raons o motivacions d’ús. S’especificarà quin és 

el paper dels mitjans de la CCMA i la BBC en aquesta rutina. Es tracta d’una fase 

d’apropament que també explorarà quins aparells electrònics prefereixen els participants 

per consumir contingut mediàtic. La segona fase variarà en funció del grup i els exposarà 

a diferents versions de l’enquesta. El grup de control veurà descripcions reals de 

programes de les corporacions públiques, mentre que l’altre grup veurà descripcions 

manipulades. Se’ls preguntarà sobre la seva percepció dels diferents formats, a més, 

demanarem que declarin l’acord o desacord amb una sèrie d’afirmacions sobre les 

característiques del contingut. Així doncs, a la tercera fase, els participants hauran de 

respondre qüestions sobre la seva disposició a veure, escoltar o recomanar els continguts, 

és a dir, sobre accions que impliquin declarar-se favorable o no a ser audiència dels 

formats.  

Es preveu que la mostra de participants estigui fragmentada segons segments d’audiència 

i variables sociodemogràfiques. Una mostra que, segons la població catalana i britànica, 

podria estar composta per 1.000 participants/país, per garantir un marge d’error mínim 

(3-1%) i un nivell de confiança màxim (95-99%). Tot això tenint en compte que la 

realització d’enquestes a una mostra d’aquestes dimensions comporta una important 

despesa econòmica. Per això volem utilitzar eines multimèdia que garanteixen una millor 

relació entre nombre de participants i cost. De forma específica es planteja la utilització 

de Survey Monkey 23  que assegura la realització d’enquestes a àmplies mostres 

internacionals, disposa d’eines de disseny i difusió i l’exportació de les dades obtingudes 

en formats editables, com ara Excel o SPSS. A més, aquesta eina ja té presència a Gran 

Bretanya i la seva base de dades, amb públic britànic, pot facilitar la tasca de selecció dels 

participants per al qüestionari de la BBC.  

                                                
23 Vegeu: https://es.surveymonkey.com/mp/take-a-tour/?ut_source=header  

https://es.surveymonkey.com/mp/take-a-tour/?ut_source=header
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Per concloure, el disseny definitiu de l’enquesta dependrà de les modificacions que es 

faran a la fase pilot on comprovarem la seva viabilitat. Pel que fa als resultats, es preveu 

donar a tots els participants informació sobre els usos, exclusivament acadèmics, de 

l’enquesta. Amb la seva participació donaran el consentiment per a la utilització dels 

resultats. Finalment, l’esborrany del qüestionari aplicat als públics de la CCMA es pot 

consultar a l’apèndix d’aquest document. 

5.5.8 Experts i reptes de futur. Mètode Delphi 

La valoració dels experts en temes específics com ara el mercat audiovisual, els SPR, les 

audiències i les noves tecnologies adquireix forma de tècnica metodològica mitjançant el 

Delphi. Volem donar pes a aquest mètode a la Fase 2 de desenvolupament del projecte: 

la de pronòstic. A més de disposar de totes les dades de la resta d’anàlisis aplicades, 

aquesta tècnica ens permet arribar a una comprensió predictiva de l’objecte d’estudi.  

Per contextualitzar, aquest mètode es va crear com una eina per predir informació sobre 

un tema complex amb una clara vocació de futur. Va ser desenvolupat per primera vegada 

a la Rand Corporation24 als anys cinquanta. Aquesta corporació és una organització sense 

ànim de lucre que es dedica a la investigació i l’anàlisi en sectors com la defensa. El 

mètode sorgeix sota el nom de Project Delphi i cercava l’acord entre experts sobre 

armament nuclear durant la Guerra Freda. Des d’aquest moment es va consolidar com 

una tècnica prospectiva que s’aplicaria tant a les ciències naturals com socials (Landeta 

Rodríguez, 2002; Astigarraga, 2003).  

Linstone i Turoff (1975) van afirmar que l’objectiu general és trobar el màxim consens 

possible entre un grup d’experts sobre un tema específic. Aquests experts poden ser-ho 

per la seva experiència, trajectòria professional, implicació, coneixements, etc. Les 

característiques dels experts no entren en conflicte durant l’aplicació del Delphi ja que: 

 Es garanteix en tot moment l’anonimat dels participants. 

 Tots coneixen les respostes de la resta però no les característiques professionals.  

 S’utilitzen canals de comunicació independents com ara el correu electrònic o 

plataformes web. 

                                                
24 Veieu: http://www.rand.org  

http://www.rand.org/
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Aquestes característiques pròpies del Delphi impedeixen que les dinàmiques de grup 

interfereixin en els resultats. La realització d’una reunió presencial afavoreix que un líder 

d’opinió condicioni les respostes de la resta, ja sigui pel càrrec, edat, experiència, etc. 

Okoli i Pawlowski (2004:19) ho defineixen com a «study could be considered a type of 

virtual meeting or as a group decision technique (...)». Un altre avantatge del format de 

reunió virtual del Delphi són les múltiples interaccions que es donen entre investigador i 

expert i que gràcies a les noves tecnologies disminueix el cost en temps i recursos 

(Baladrón Pazos i Correyero Ruiz, 2008).  

En el nostre cas, es proposa un Delphi per aprofundir en les previsions d’experts en 

tendències de programació i mesura d’audiència al món professional i acadèmic en un 

futur a mig i llarg termini mitjançant el plantejament d’hipòtesis o qüestions. Les raons 

per escollir un Delphi en lloc d’una enquesta clàssica, d’una entrevista en profunditat o 

d’un grup d discussió (que també és un mètode prospectiu) són les següents: 

1. Problema complex. 

2. Raons econòmiques i de temps: logística.  

3. Interacció virtual sense condicionants presencials. 

4. Dinàmica de grup: ens interessa més l’opinió conjunta que la d’experts 

individuals. 

5. Organització i sistematizació de dades. 

Cercar consens és la finalitat del Delphi, però hi ha estudis que se centren en els desacords 

que resulten de les respostes (Delbecq et al., 1975). Aquestes respostes divergents 

permeten establir escenaris alternatius que no s’han previst al disseny dels qüestionaris. 

Aquest és el nostre cas, ja que a causa de la complexitat dels temes tractats ens 

beneficarem de tots els punts de vista aportats pels participants. En particular d’aquests 

temes: 

 Regulació 

o Influència de les polítiques que afecten els serveis de radiodifusió en 

l’estructuració dels canals i els programes. 

o Conseqüències per a l’oferta i la demanda de canals. 

o Infraestructura de canals de distribució entre els operadors. 

o Interferència política. 
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 Audiència 

o Mesures d’audiència efectives en el context digital. 

o Mètodes qualitatius i quantitatius. 

o Preferències de l’audiència. 

o Vetes de mercat. 

 Contingut 

o Previsió d’estratègies: l’externalització, la compra o la producció pròpia. 

o Homogeneïtzació dels continguts. 

o Nous formats. 

 Nous mitjans 

o Mitjans de comunicació afectats. 

o Noves oportunitats de negoci.  

o Migració. 

 Servei públic 

o Paper al sistema audiovisual europeu. 

o Nivell de competència. 

o Audiència característica. 

o Conciliació amb els nous mitjans. 

La mostra d’experts segons Astigarraga (2003) pot ser d’entre un mínim de 7 i un màxim 

de 30, encara que autors com Okoli i Pawlowski (2004) fixen un interval d’entre 10 i 18 

experts. No és aconsellable una mostra inferior o superior a la d’aquestes dimensions ja 

que la representativitat no varia considerablement al marge d’aquestes xifres. La 

procedència dels participants ha ser conseqüent amb els objectius de la investigació, tot i 

que una composició mostral diversa té l’avantatge d’aportar una gamma més extensa de 

dades però també dificulta l’acord.  

Okoli i Pawlowski (2004) recomanen l’elaboració d’una knowledge resource nomination 

worksheet (KRNW) per establir quines característiques han de complir els experts que se 

seleccionaran per la recerca. Es tracta d’una taula que ja va ser proposada per Delbeq et 

al. (1975) i que permet identificar en cinc passos els participants del Delphi. L’últim pas 

consisteix en l’enviament de sol·licituds i la construcció dels panells. Aquesta selecció es 

realitza tenint en compte l’agenda de contactes dels investigadors, així com participants 

probables. A més també recull els experts més apropiats segons la KRNW. En aquest 
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punt cal aclarir que per experts contemplem aquells participants amb un alt grau de 

coneixement, recursos professionals o acadèmics o capacitats i motivació suficients per 

aportar informació útil i predictiva sobre el nostre objecte d’estudi (Baladrón Pazos i 

Correyero Ruiz, 2008). Per tot això, presentem a continuació a la Taula 9 la KNRW que 

hem elaborat per aquesta investigació: 

 
Taula 9. KRNW amb les quatre fases de selecció d'experts. Elaboració pròpia 

Fase 1 Disciplines Periodisme 

Comunicació Audiovisual 

Publicitat i Relacions públiques  

Sociologia  

Organitzacions Europa 

European Broadcasting Union (EBU) 

Gran Bretanya 

BBC 

OFCOM 

Catalunya 

CCMA 

CAC 

RTVE 

Internacional 

AMC 

Kantar Media 

Nielsen  

GFK 

Otros 

ETB 

RTVC 

CyLTV 

Fase 2 Nominats en 

disciplines 

José Alberto García Avilés (Formats i 

Audiència) 

Koldobika Meso (Professionals i 

Audiència) 

Pere Masip Masip (Professionals i 

Audiència) 

Javier Díaz Noci (Professionals) 

Irene Costera Meijer (Professionals, 

Audiència i SPR) 

Maria Lund (Professionals, Audiència i 

SPR) 

María Luisa Humanes (Audiència) 

Amparo Huertas (Audiència) 

Jaume Suau Martínez (Audiència i Nous 

mitjans) 

Lluis Codina (Audiència i Nous Mitjans) 
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Jackie Harrison (Audiència, SPR i Nous 

mitjans) 

Karol Jakubowicz (SPR i Audiència) 

Trine Syvertsen (SPR i Audiència) 

Eugenia Siapera (SPR i Audiència) 

James Curran (SPR, Audiència i 

Democràcia) 

Josep Gifreu (SPR regional) 

Frederic Guerrero-Solé (Audiència i 

Contingut) 

Lorena Gómez Puertas (Contingut i SPR 

regional) 

Salvador Alsius (Contingut i 

Professionals) 

Carmelo Garitaonandia (SPR regional) 

Irati Agirreazkuenaga (SPR regional) 

Ana López Cepeda (SPR regional) 

Santiago Miralles (Indústria) 

Robert Mansell (Indústria) 

 

Nominats en 

organitzacions 

Ricardo Villa (LabRTVE) 

Alejandro Vega (RTVE Digital) 

Roberto Suárez Candel (EBU) 

Anna Marquès Emo (CH, Multicanal, 

Ind.) 

Raquel López Vázquez (Investigació 

d’audiència i mercat AMC IBERIA) 

Carolina Gómez Valido (Canal+, 

Universal Pictures, Multicanal, Ind.) 

Marc Mateu (Multiplataforma TV3) 

Roger Loppacher i Crehuet (President 

CAC) 

Gustavo Núñez (Nielsen IBERIA) 

Ed Richards (Director excecutiu Ofcom) 

Josep Cerezo (Director operaciones 

KantarMedia España) 

Manuel Resurrección (Director GFK 

España) 

Miriam Anitua Aranzabal (Directora 

Producció ETB) 

Eduardo G. Bonilla (Director Antena 

CyLTV) 

Candelaria Delgado Alonso (Directora 

Comunicació RTVC) 

Martí Patxot i Carboner (Mitjans Digitals 

CCMA) 

M. Jesús Junquera i Ezquerra (Televisió 

i Mitjans Digitals CCMA) 
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James Purnell (Director estratègia digital 

BBC) 

Danny Cohen (Director de TV BBC) 

Ralph Rivera (BBC Digital) 

Philip Almond (Màrqueting i audiències 

BBC) 

 Contactes propis Anna Marquès Emo (CH, Multicanal, 

Ind.) 

Raquel López Vázquez (Investigació 

d’audiència i mercat AMC IBERIA) 

Carolina Gómez Valido (Canal +, 

Universal Pictures, Multicanal Ind.) 

Marc Mateu (Multiplataforma TV3) 

Eduardo G. Bonilla (Director Antena 

CyLTV) 

Javier Díaz Noci (Professionals) 

Lluis Codina (Audiència i Nous Mitjans) 

Josep Gifreu (SPR regional) 

Frederic Guerrero-Solé (Audiència i 

Contingut) 

Ana López Cepeda (SPR regional) 

Lorena Gómez Puertas (Contingut i SPR 

regional) 

Fase 4 Composició final - 

 

 

Aquesta taula reflexa la diversitat de disciplines i experiència dels professionals i 

acadèmics contemplats per a la realització del Delphi. Autors com Viehland and Hughes 

(2002) també combinen experts de la indústria i de l’acadèmia per al seu estudi sobre el 

Wireless Application Protocol (WAP). A més, es pot observar la procedència i 

especialització en àmbits geogràfics internacionals, nacionals i regionals. Cada expert 

nominat va acompanyat de la seva especialitat o el càrrec actual que justifica la elecció. 

Una vegada hem establert els participants del Delphi organitzarem els qüestionaris i les 

fases d’aplicació. L’organització i l’enviament dels qüestionaris, així com les fases 

previstes estan lligades als objectius de la recerca. Schmidt (1997) i Okoli i Pawlowski 

(2004) recomanen que el primer qüestionari s’enviï als experts una vegada hagin acceptat 

la participació en la investigació, que consistirà en una combinació de qüestions obertes 

i tancades. Les qüestions obertes han de respondre’s amb factors d’importància en forma 

d’oracions o paraules clau. Això permet que al Delphi coexisteixi una vessant creativa 

que dóna llibertat als participants per descriure i aportar les seves visions; i una vessant 
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més restrictiva i sistemàtica que correspon a les fases de qüestionari secundari. D’aquesta 

manera preveiem les següents fases: 

1. Identificació dels temes d’interès en funció dels objectius de la investigació. 

2. Elaboració d’una mostra prioritzada d’experts professionals i acadèmics. 

3. Elaboració del primer qüestionari.  

4. Contactar amb els possibles participants fins arribar al nombre d’experts 

necessaris. 

5. Enviament del primer qüestionari als experts que acceptin participar. 

6. Recollida de respostes, anàlisi i creació de categories. 

7. Elaboració del segon qüestionari: acord amb les categories i pronòstics.  

8. Enviament del segon qüestionari. 

9. Recollida de respostes i anàlisi estadística.   

10. Elaboració del tercer qüestionari: acord amb els pronòstics i justificació.  

11. Recollida de respostes, anàlisi i informe final. 

Com podem veure, a la fase 10 demanarem als participants una breu justificació en 

cadascun dels apartats que configuren el tercer qüestionari. D’aquesta manera i seguint a 

Okoli i Pawlowski (2004:27): 

Although not many recent Delphi studies have taken advantage of this option, 

asking respondents to justify their responses can be valuable aid to understanding 

the causal relationships between factors. 

És necessari recalcar que amb el mètode Delphi ens proposem un enfocament acadèmic 

i professional. Aquest doble enfocament és compartit per autors com Baladrón Pazos i 

Correyero Ruiz (2008:61): 

Con la utilización del método Delphi en el presente trabajo se han intentado 

unificar ambos objetivos [acadèmic i professional], en el sentido de aportar un 

mayor conocimiento teórico (...) y, al mismo tiempo, ser una herramienta útil para 

ayudar a la toma de decisiones por parte de los agentes implicados en el sector 

[en aquest estudi, de la publicitat].  

Finalment, s’informarà, com a la resta de fases del projecte, sobre les implicacions ètiques 

i el consentiment dels participants per tractar les seves dades i els resultats del Delphi. En 
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aquest cas, al tractar-se de reconeguts experts en els seus àmbits es mantindrà l’anonimat 

d’aquells que ho sol·licitin en la publicació dels resultats. Així doncs, l’esborrany del 

primer qüestionari que s’enviarà als participants pot consultar-se a l’apèndix d’aquest 

document.  
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6 DIFUSIÓ  

El desenvolupament d’aquest projecte preveu la difusió dels resultats obtinguts a les 

diferents fases metodològiques. Aquesta difusió es farà a través de congressos i 

publicacions científiques que detallem a continuació. 

6.1 CONGRESSOS 

Els congressos són una eina útil per compartir experiències d’investigació, a més de 

conèixer projectes similars i fer contactes amb altres acadèmics. Aquest projecte 

aprofitarà els congressos per difondre desenvolupaments metodològics i resultats 

preliminars. Proposem quatre congressos, tres d’ells internacionals i un a nivell nacional. 

Per a la selecció hem tingut en compte la relació temàtica i la rellevància segons 

l’antiguitat.  

6.1.1 European Communication Conference (ECC) de la European Communication 

Research and Education Association (ECREA) 

ECREA 25  és una associació d’acadèmics i institucions que tenen com a objectiu 

desenvolupar i difondre investigacions multidisciplinaris sobre comunicació. Aquest 

objectiu l’assoleixen a partir de l’organització de xarxes de recerca, escoles, diferents 

conferències i un congrés internacional que se celebra cada dos anys aproximadament 

sota el nom de ECC. 

L’ECC té diverses línies temàtiques que abasten tot l’àmbit de la comunicació. Entre 

aquestes línies són del nostre interès les d’Audience and reception studies, Digital culture 

and communication, Journalism studies, Radio research i Television studies. En el cas 

del nostre projecte, podríem aprofitar el pròxim congrés per participar amb 

comunicacions sobre l’anàlisi documental i del contingut de les audiències i la 

programació de la CCMA i la BBC així com, segons la fase en la que ens trobem, resultats 

preliminars sobre l’estudi d’observació o l’enquesta. 

L’any passat el congrés es va celebrar a Lisboa el 13 i 14 de novembre. Per participar va 

ser necessari enviar una proposta de comunicació entre el dia 1 de desembre de 2013 i 28 

de febrer de 2014. Si la proposta és acceptada serà necessari escriure, segons les 

                                                
25 Consulteu: http://www.ecrea.eu/events  

http://www.ecrea.eu/events
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indicacions d’ECREA, un article de com a màxim 8.000 paraules. La difusió es fa 

mitjançant la publicació de materials online, llibres i números especials en publicacions. 

6.1.2 International Conference on Journalism and Mass Communication26 

 

Aquest congrés s’organitza de forma anual per la Global Science and Technology 

Association. Aquesta associació té l’objectiu de posar en contacte i premiar les propostes 

de grups i acadèmics particulars. A més, organitzen activitats entre el món acadèmic i 

professional i disposen de diverses publicacions per donar difusió a les millors propostes 

com ara el Journal on Media and Communiation.  

El congrés sobre periodisme i comunicació de masses té més de 40 línies temàtiques. Són 

del nostre interès les de Communication and Democracy, Communication Technology 

and Digital Media, Communication Theory and Methodology, Journalism, Media 

Audiences i Radio, Television and Entertainment studies, entre altres. Pel que fa al nostre 

projecte, es podria fer una comunicació sobre la fase de professionals, servei públic, 

audiències i nous mitjans, depenent del moment de la investigació podem avançar 

qüestions metodològiques o resultats preliminars.  

Finalment, aquest any el congrés té lloc a Singapur entre els dies 5 i 6 d’octubre del 2015. 

L’enviament de propostes d’un màxim de 10 pàgines es pot dur a terme fins el 30 de juny 

de 2015. Les millors propostes seran convidades a publicar en el Journal on Media and 

Communications. Per publicar serà necessari desenvolupar la comunicació en format 

d’article. A més, haurà difusió a través del portal de lliure accés Springer i es publicarà 

un llibre.  

6.1.3 Congreso Nacional de Metodología de Investigación en Comunicación de 

l’Associació Espanyola d’Investigació en Comunicació (AE-IC) 

 

L’AE-IC organitza el congrés de metodologia d’investigació en comunicació 27 . Els 

organitzadors són, a més de l’associació, la Facultat de Ciències de la Comunicació de la 

Universidad de Málaga. Aquesta tercera edició coincideix amb el Projecte Mapcom que 

analitza la recerca en comunicació a Espanya i, per tant, l’objectiu és posar en contacte 

els diferents projectes sobre comunicació, les institucions que els representen i els grups 

                                                
26 Consulteu: http://jmcomm.org/  
27 Consulteu : http://www.mapcom.es/congresoTMIC.AE-IC2015.html  

http://jmcomm.org/
http://www.mapcom.es/congresoTMIC.AE-IC2015.html


 
 

 
126 

 
 

i acadèmics que tinguin propostes actuals aplicades a l’àmbit de la comunicació. 

D’aquesta forma, el congrés se celebrarà juntament amb un simposi del Mapcom. 

A nivell temàtic no existeixen limitacions ja que el congrés està obert a tot tipus 

d’aportacions sobre l’àmbit de la comunicació. En relació al nostre projecte, es pot 

plantejar, per a una futura edició, propostes metodològiques com el Delphi o l’enquesta 

experimental ja que són tècniques menys freqüents en la investigació en comunicació. A 

nivell de difusió, els textos finals de les comunicacions seran publicats en web desprès de 

una doble revisió cega. 

Per concloure, el congrés tindrà lloc a Màlaga entre els dies 12 i 13 de novembre de 2015. 

L’enviament de propostes es fa entre els dies 16 de juny i 15 de setembre de 2014 i 

actualment ja està disponible el llistat definitiu de les comunicacions seleccionades. 

6.1.4 International Conference on Communication, Media, Technology and Design28 de 

la World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET) 

 

La WASET organitza per dissetena vegada aquest congrés multidisplinari. L’objectiu 

fonamental és posar en contacte membres del món acadèmic i professional perquè 

comparteixen experiències i solucions a problemes de l’àmbit comunicatiu social i 

industrial. 

D’aquesta forma, té més de 30 línies temàtiques que van des de la comunicació 

audiovisual fins la publicitat i el disseny gràfic. En el nostre cas, ens interessem 

especialment per les línies de Communication and Mass Media, Convergence of the 

Communication Technologies, Media, Development and Democracy i Communication 

Barriers in Media entre altres. Es pot proposar en pròximes edicions propostes sobre la 

relació entre contingut i esfera pública, la relació entre servei públic i professionals o la 

influència de les noves tecnologies en els usos de l’audiència.  

Finalment, el congrés se celebrarà a Venècia entre els dies 9 i 10 de novembre de 2015. 

Accepten comunicacions fins el 12 de juny de 2015 i el 12 d’agost s’haurà d’enviar la 

comunicació completa. Les publicacions seleccionades desprès d’una revisió doble cega 

es podran publicar en la revista d’accés obert de la WASET. 

                                                
28 Consulteu: http://www.waset.org/conference/2015/11/venice/ICCMTD  

http://www.waset.org/conference/2015/11/venice/ICCMTD
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6.2 PUBLICACIONS 

La difusió mitjançant publicació en revistes científiques, més conegudes com journals, 

és una pràctica àmpliament estesa i institucionalitzada. Al nostre cas, es pretén aprofitar 

una aplicació metodològica àmplia amb tècniques de natura quantitativa i qualitativa per 

accedir a diverses publicacions d’impacte. Proposem quatre revistes prioritzades segons 

l’índex d’impacte a les bases de dades de Web of Knowledge (WoS) - JCR29 i Scopus - 

SJR30. En considerem quatre perquè són les necessàries per dur a terme una tesi per 

compendi d’articles, modalitat que ens plantegem depenent del desenvolupament 

temporal del projecte.  

A continuació mostrem a la Taula 10 la priorització de les revistes seleccionades per una 

possible publicació segons els índexs d’impacte a JCR i SJR i l’àmbit geogràfic: 

Taula 10. Relació de revistes segons l’índex d'impacte a JCR (2013)31 i SJR (2013)32 i l’àmbit 
geogràfic. Elaboració pròpia a partir de les bases de dades de WoS i Scopus 

Publicació JCR SJR Àmbit geogràfic 

Communication Research 2.44 - Estats Units 

Journal of Communication 2.07 1.75 Estats Units 

New Media and Society 2.05 2.14 Gran Bretanya 

Journalism 1.24 1.45 Estats Units 

Media, Culture and Society 1.13 0.96 Estats Units 

European Journal of 

Communication 

1 1.66 Gran Bretanya 

Journal of Broadcasting and 

Electronic Media 

0.83 - Estats Units 

Convergence - 0.87 Estats Units 

                                                
29 Sigles per Journal Citation Report  
30 Sigles per Scimago Journal Rank  
31 Consulteu : http://admin-apps.webofknowledge.com.sare.upf.edu/JCR/JCR  
32 Consulteu: http://www.scimagojr.com/index.php  

http://admin-apps.webofknowledge.com.sare.upf.edu/JCR/JCR
http://www.scimagojr.com/index.php
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Comunicar 0.35 0.19 Espanya 

Television and New Media 0.34 0.33 Estats Units 

Communication Methods 

and Measures 

- 0.73 Estats Units 

Nordicom Review - 0.42 Suècia 

Revista Latina de 

Comunicación Social 

- 0.19 Espanya 

 

A la taula podem observar la classificació de les tretze revistes que plategem per publicar 

en un futur. D’aquesta mostra hem seleccionat les quatre necessàries per a una tesi per 

compendi. La selecció final dóna especial importància a l’índex d’impacte però aquest no 

ha sigut l’únic criteri de selecció. Aspectes com l’afinitat temàtica, l’àmbit geogràfic i la 

llengua de publicació també s’han tingut en compte. 

6.2.1 ‘New Media and Society’33 

 

New Media and Society, amb un factor d’impacte de 2.05 i 2.14 a JCR i SJR 

respectivament, té seu a Gran Bretanya i pertany a l’editorial Sage. Té un enfocament 

temàtic divers i accepta tot tipus d’aportacions relacionades amb els nous mitjans i la 

comunicació com ara Digitalization and Convergence, Consumption and Citizenship o 

The Cultures of Internet. A més, cal esmentar que la revista té una periodicitat de vuit 

publicacions a l’any.  

A nivell formal, accepten articles derivats d’investigacions originals, articles de revisió 

sobre els temes d’interés de la publicació i resenyes de llibres publicats en anglès. Els 

articles no han de superar les 8.000 paraules, incloses les taules, gràfics, títols i 

referències, acompanyades d’un abstract de no més de 150 paraules i 10 paraules clau. 

Pel que fa a la política de drets, Sage és una publicació d’acces restringit, tot i que l’autor 

pot decidir que l’article sigui accessible per a tots els usuaris mitjançant el pagament 

d’una taxa anomenada Sage Choice Open Access. A més, els drets finals de l’article 

                                                
33 Consulteu: 
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200834&ct_p=manuscriptSu
bmission&crossRegion=eur  

http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200834&ct_p=manuscriptSubmission&crossRegion=eur
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200834&ct_p=manuscriptSubmission&crossRegion=eur
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mantenen l’autor, però Sage es reserva la gestió d’aquests drets. D’altra banda, pel que fa 

a la política de revisió, s’específica la doble revisió cega però no els temps d’espera. 

Així doncs, per aquesta publicació suggerim els objectius d’investigació següents amb 

la seva metodologia: 

 Identificar les plataformes web i les aplicacions d’ambdues corporacions així com 

les eines de participació que posen a l’abast de l’audiència, a més de les xarxes 

socials. 

 Avaluar el comportament i les preferències del públic davant l’oferta de la CCMA 

i la BBC, els nous continguts i la convergència tecnològica mitjançant enquesta 

experimental. 

6.2.2 ‘Journalism’34 

 

Journalism, amb un factor d’impacte de 1,24 i 1,45 a JCR i SJR respectivament, té la seu 

als Estats Units que pertany, l’igual que l’anterior, a l’editorial Sage. L’enfocament 

temàtic se centra de manera general en el periodisme amb temàtiques del nostre interès 

com ara Journalism, Local Markets, and Global Audiences, New Media and Journalism 

o Journalism and Public Sphere. La publicació té una periocitat de vuit números a l’any. 

A nivell formal, accepten articles que resulten d’investigacions, articles de revisió i 

ressenyes de llibre en anglés. Com New Media and Society les aportacions en format 

d’article no podem superar les 8.000 paraules que inclouen referències, taules, figures i 

títols, a més d’un resum de fins a 150 paralules i 10 paraules clau. La política de drets és 

la mateixa de la publicació anterior, és a dir, l’article només és accessible per a usuaris de 

Sage i per a l’autor. És possible que l’article sigui d’accés lliure si es paga la taxa Sage 

Choice Open Acces. Els drets finals de l’article pertanyen a l’autor, però són gestionats 

per Sage. Finalment, s’especifica una revisió doble cega però no la durada del procés. 

 

 

                                                
34 Consulteu : 
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200905&ct_p=manuscriptSu
bmission&crossRegion=eur  

http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200905&ct_p=manuscriptSubmission&crossRegion=eur
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200905&ct_p=manuscriptSubmission&crossRegion=eur
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Els objectius de la recerca que proposem per aquest publicació són els següents: 

 Comparar les percepcions dels professionals de la CCMA i la BBC sobre la 

implementació dels nous mitjans i les conseqüències sobre el contingut, 

l’audiència i el servei públic mitjançant entrevistes semiestructurades. 

6.2.3 ‘Television and New Media’35 

 

Television and New Media és una publicació de l’editorial Sage amb un factor d’impacte 

de 0.33 i 0.34 a JCR i SJR, respectivament, amb seu a Estats Units. Té una periodicitat 

de vuit publicacions a l’any, la seva temàtica no se centra únicament, com pot suggerir el 

seu nom, en la televisió. Són del nostre interès les línies de The individual, the social, the 

cultural and the political dimensions of new media o The implications and impacts of, as 

well as the determinants and the obstacles to, media change, the relationship between 

theory, policy and practice, entre altres.  

A nivell formal, les normes per a l’enviament de manuscrits es corresponen amb les altres 

publicacions analitzades en relació a l’extensió d’un màxim de 8.000 paraules. La política 

de drets és també la mateixa en publicació limitada i gestió dels drets d’autor per part de 

l’editorial. És possible obrir la publicació a tots els públics mitjançant el pagament de la 

taxa Sage Choice Open Access. Així mateix, el procés de revisió és doble i cec però no 

s’especifiquen els temps d’espera. 

Finalment, l’objectiu que proposem per a aquesta publicació amb la seva metodologia és 

el següent: 

 Avaluar el comportament i les preferències del públic davant l’oferta de la CCMA 

i la BBC, els nous continguts i la convergència tecnològica mitjançant observació-

participant i grups de discussió. 

 

 

                                                
35 Consulteu: 
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200834&ct_p=manuscriptSu
bmission&crossRegion=eur#tabview=aimsAndScope  

http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200834&ct_p=manuscriptSubmission&crossRegion=eur#tabview=aimsAndScope
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200834&ct_p=manuscriptSubmission&crossRegion=eur#tabview=aimsAndScope
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6.2.4 ‘Revista Latina de Comunicación social’36 

 

La Revista Latina de Comunicación Social (RLCS) pertany a la Universidad de La 

Laguna. Té un factor d’impacte de 0.19 a SJR i una periodicitat anual. L’hem escollida 

prioritzant l’ambit de publicació, a Espanya, i la llengua, castellà. A més, és l’última de 

les quatre pel baix índex d’impacte. La seva temàtica és multidisplinària amb tot tipus de 

publicacions sobre la comunicació. 

A nivell formal, accepten articles originals derivats d’investigacions, ressenyes i articles 

de revisió amb un màxim de 10.000 paraules amb tots el components de l’article. Pel que 

fa als drets, RCLS és una revista open access i, per tant, totes les publicacions es poden 

consultar de forma lliure. Sobre el procés de revisió, s’especifica que és doble i cec però 

no els temps d’espera.  

L’objectiu que es proposa per a aquesta publicació amb la seva metodologia és el següent: 

 Desvelar les tendències de consum, els tipus d’audiència i les barreres 

econòmiques, polítiques i tecnològiques dels SPR europeus mitjançant un Delphi. 

Per concloure, cal insistir en que l’elecció d’aquesta revista respon, a més de la llengua i 

l’ambit geogràfic, a que considerem necessari que part de les aportacions coincideixin 

amb l’àmbit de recerca. D’aquesta forma contribuïm a matenir publicacions de 

proximitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Consulteu: http://www.revistalatinacs.org/  

http://www.revistalatinacs.org/
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7 CONCLUSIÓ  

El desenvolupament d’aquest Treball de Fi de Grau com un projecte de tesi ens ha permés 

arribar a diverses conclusions teòriques i metodològiques. En aquest apartat tractarem de 

forma breu aquestes conclusions i platenjarem les línies de treball futur durant la tesi 

doctoral. 

A través de la revisió teòrica hem pogut comprovar la vigència de la temàtica que tracta 

el nostre projecte. No només ens referim als nous mitjans com a paradigma recent en la 

investigació en comunicació, sinó als serveis públics de radiodifusió i les seves 

audiències. Tot i que no citarem en aquest apartat cap autor, volem enumerar, de manera 

sintètica, quines són, entre altres, les principals línies de treball a les quals tots els 

investigadors apunten com a agenda de recerca: 

 Replantejament del futur dels sistemes mediàtics.  

 Funcions dels SPR en la creació de múltiples esferes públiques a Europa. 

 Justificació econòmica i política de l’existència dels SPR. 

 Paper dels professionals com a treballadors públics davant la millora dels SPR. 

 Reformulació dels continguts i diversificació de formats, equilibri entre 

informació i entreteniment. 

 Innovació dels SPR en el procés de convergència.  

 Reconceptualització del concepte d’audiència a l’entorn digital. 

 Nous perfils d’audiència i hàbits de consum. 

 Replantejament de les formes per mesurar les audiències des de l’arribada dels 

nous mitjans. 

Aquesta revisió teòrica, com es pot observar en els punts anteriors, es va plantejar des del 

més general al més específic. És a dir, de la presència i característiques dels SPR a Europa 

fins a la irrupció dels nous mitjans i la seva influència en els professionals, contingut i 

audiència. Això, ens va permetre, a més de detectar els punts més rellevants que diversos 

autors posen de manifest, comprovar quines eren les inquietuts metodològiques i, per tant, 

com havia de ser la nostra aportació. 

En relació al disseny metodològic, la complexitat a l’hora de tractar les audiències ens va 

fer escollir una metodologia mixta. De fet, va marcar la diversitat de les tècniques que es 
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plantegen. Ens vam adonar durant la revisió teòrica que els autors insistien en la necessitat 

d’una aplicació metodològica àmplia que contribuís a augmentar la fiabilitat interna i 

externa i l’acumulabilitat en la recerca de fenòmens comunicatius. La intenció d’aquest 

disseny ha estat, en tot moment, abastar el màxim possible del procés comunicatiu i, per 

això, analitzem des del mitjà i el contingut produït fins als professionals, a l’audiència i 

als experts externs.  

Així doncs, durant la realització de la tesi doctoral ens proposem ampliar la revisió teòrica 

per completar-la i actualitzar-la fins a on sigui necessari, a més de dur a terme l’anàlisi de 

cadascuna de les tècniques proposades. Això es farà tenint en compte el període temporal 

d’un màxim de tres anys i la necessitat de fer proves pilots per a cada aplicació 

metodològica. Considerem que és temps suficient per dur a terme la investigació. 

L’organització de la recerca a nivell temporal i de tasques a fer es pot comprovar en el 

diagrama de Gantt del següent apartat.  

Per concloure, volem reflexionar sobre l’utilitat del Treball de Fi de Grau com a eina 

d’aprenentatge i desenvolupament. D’aprenentatge i d’organització tant del coneixement 

teòric adquirit durant la revisió, com dels coneximents de cadascuna de les assignatures 

del màster. Cadascuna d’elles ha aportat a aquesta investigació la capacitat de buscar, 

trobar i priotizar informació, plantejar els millors camins per analitzar un problema 

concret i les eines per difondre el treball realitzat. De desenvolupament personal i 

investigador fomentat pel contacte amb diferents professors, cadascun d’ells especialistes 

en els seus àmbits de coneixement. Però també pel contacte amb les persones que hi ha 

al darrere i que amb la seva experiència contribueixen al nostre creixement personal.
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8 DIAGRAMA DE GANTT 
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1 Anàlisi documental
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1.1 Disseny de matriu

1.1 Prova pilot i modificacions

1.1 Codificació

1.1 Resultats

1
Comportament_Observació

1.2 Disseny guió d'observació

1.2 Prova pilot i modificacions

1.2 Observació

1.2 Resultats

1
Comportament_Grup de discussió

1.3 Disseny guió grup de discussió
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1.4 Disseny experiment
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1.5 Selecció de professionals
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2 Delphi

2.1 Disseny Delphi

2.1 Selecció d'experts

2.1 Captació d'experts 

2.1 Primer qüestionari 

2.1 Resultats

2.1 Segon qüestionari

2.1 Resultats

2.1 Tercer qüestionari

2.1 Resultats finals

2 Avaluació final

2.2 Redacció de la tesi

2.2 Correccions i depòsit 

3 Defensa

3.1 Preparació de la defensa

3.1 Lectura
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10 APÈNDIX 

10.1 AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ EN LA RECERCA I LA CESSIÓ DE 

DADES 
 

El/la senyor/a _____________________________________, amb document oficial de 

identificació ___________________, plenament capacitat/da per actuar conforme la 

legislació vigent (Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre), per mitjà d’aquest escrit: 

1. Atorga expressament el seu consentiment a Pablo Gómez Domínguez amb DNI 

45351063P, per l’obtenció, reproducció i difusió de la informació obtinguda a 

través de _________________ amb la finalitat d’elaborar una tesi doctoral 

titulada provisionalment: L’audiència dels serveis públics de radiodifusió a la 

Unió Europea: estat, comportament i reptes de futur. Proposta metodològica i 

estudi comparatiu a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la 

British Broadcasting Corporation (BBC). 

 

2. Que l’autor de la investigació mantindrà l’anonimat dels participants en qualsevol 

publicació dels resultats, assegurant així la protecció de les seves dades personals. 

 

3. Que ha rebut de Pablo Gómez Domínguez la suficient informació en relació al 

contingut i característiques de l’esmentada investigació, així com la finalitat de la 

mateixa, i accepta la participació sense limitacions. 

 

4. Que Pablo Gómez Domínguez no està obligat a editar, ni emetre, ni difondre, ni 

total ni parcialment, la informació resultant. 

 

5. Aquest consentiment cedeix de forma expressa i de forma gratuïta a Pablo Gómez 

Domínguez i la Universitat Pompeu Fabra els drets de informació prèviament 

mencionats en el Punt 1, exclusivament per la seva fixació en la tesi doctoral 

esmentada i la seva posterior publicació en revistes científiques de la mateixa 

forma i condicions previstes en la legislació vigent, i en especial per l’exercici 

dels drets de reproducció, comunicació pública, transformació i distribució en tot 

tipus de suports, mitjans i sistemes de comunicació sense limitacions temporals ni 

territorials.  

 

6. Totes les publicacions derivades de la present investigació se cenyiran a les 

normes ètiques de la comunitat científica internacional i a les de la Universitat 

Pompeu Fabra. 

I perquè així consti, als efectes oportuns, signa el present consentiment en 

_________________________________ amb data __ de _____________de ________. 

Signatura,
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10.2 GUIÓ DE L’ENTREVISTA A PROFESSIONALS 

10.2.1 Dimensions, variables i categories 

 

El guió d’ aquesta entrevista en profunditat semiestructurada es basa en una sèrie de dimensions i variables que mostrem a continuació la Taula 

11: 

 
Taula 11. Relació entre variables i categories per l'entrevista en profunditat. Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionals 

Rutines  Dedicació 

 Completa 

 Parcial 

Autonomia 

Responsabilitat 

 Social 

 Professional 

Remuneració 

Formació 

Percepció 

 Coneixement 

 Autoregulació 

Especialitat 

Rellevància atorgada 

Reconeixement 

 Entre iguals 

 Jeràrquic 

 Gènere  

Decisions 

 Horitzontals 

 Verticals 

Servei públic Pluralitat 

Veracitat /Credibilitat 

Integritat 

Distribució geogràfica 

Rellevància  

Obsolescència  

Ètica 

 Codis deontològics 

 Llibres d’estil 

 Transparència 

Organismes de control 

Consells 

Atenció a l’audiència 

Comunicació externa 

Relació bilateral  

Retroalimentació  

Protecció 

Contingut Qualitat 

Noticiabilitat 

Orientació 

 Mercat 

Imparcialitat 

Ideologia 
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Utilitat 

Conseqüències 

Naturalesa 

Valor afegit 

Valor cultural 

 Servei públic 

Seguiment de la informació 

Rellevància  

Interessos 

Objectivitat 

Escrutini 

 

Audiència Comprensió 

 Formats 

 Estructures 

Estètica 

 Atracció 

 Visualització 

Participació 

 Plataformes 

 Aplicacions 

Interactivitat 

 User-generated 

 Comunitat 

Perfils 

Segments 

Personalització 

 

 

Nous mitjans Recursos 

Especialització 

Dotació 

 

 

Convergència 

Equipament  

Qualitat tècnica 

 

Innovació 
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10.2.2 Entrevista semiestructurada genèrica37 

 

Abans de començar, li agraeixo l’interès en aquest projecte. Les seves respostes són 

fonamentals per aquesta investigació.  

L’entrevista s’estructurarà en tres blocs que giraran en torn els nous mitjans, les 

audiències i el servei públic des del punt de vista dels professionals. Durant l’entrevista 

podrà afegir les consideracions que estimi oportunes. 

Finalment, li recordo que aquesta sessió serà enregistrada, com recull el consentiment 

signat. La utilització de les imatges i la informació tindran una finalitat exclusivament 

acadèmica i es destinaran a l’elaboració i la difusió en publicacions científiques de la tesi 

doctoral L’audiència dels serveis públics de radiodifusió a la Unió Europea: estat, 

comportament i reptes de futur elaborada a la Universitat Pompeu Fabra. 

No dubti en fer qualsevol pregunta durant la sessió si ho considera oportú. Si desprès de 

l’entrevista vol posar-se en contacte amb mi poso a la seva disposició el correu electrònic 

_____________@upf.edu. 

Per començar, li faré unes qüestions sobre el seu lloc de feina, les tasques que duu a terme 

i sobre el mitjà de comunicació pel qual treballa. 

Quin és actualment el seu càrrec dins el mitjà? 

 En quina secció o departament? 

Podria descriure la seva rutina laboral diària? 

 Es tracta d’una activitat individual o està en contacte amb altres companys? 

Disposa de dedicació parcial o completa? 

 En cas de parcial, quin és el motiu? 

Podria descriure l’espai on duu a terme la seva feina?38 

 De quina forma es podria millorar? 

Quins recursos utilitza per realitzar las seves tasques? 

 A nivell tecnològic, quins recursos específics? 

Com valora la seva relació amb l’empresa? 

 Està satisfet? 

A continuació, tractarem les qüestions del primer bloc sobre mitjans de comunicació i 

servei públic. 

                                                
37 La versió definitiva s’adaptarà segons el perfil específic del professional entrevistat 
38 Aquesta qüestió no serà necessària si fem la sessió en aquest espai 
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Com definiria des d’un punt de vista personal i professional el concepte de servei 

públic? 

 Disposa el mitjà de documents amb especificacions sobre les missions i 

obligacions de servei públic? 

Quins valors creu que aporta un mitjà de servei públic en relació a un mitjà 

privat? 

 Per exemple, el manteniment de llengües pròpies o l’emissió de contingut 

minoritari. 

Quina relació creu que té la tasca que desenvolupa amb donar un servei públic a 

l’audiència? 

 Quins efectes té sobre la societat? 

 Quina ha de ser la responsabilitat social de la feina que duu a terme? 

A continuació, tractarem les qüestions del segon bloc sobre nous mitjans i contingut 

Com ha afectat la digitalització a la seva rutina laboral? 

 Desenvolupa més tasques? I en cas afirmatiu, quines? 

o Té els mitjans necessaris per realitzar-les? 

Quina relació tenen les xarxes socials amb la seva feina? 

Com creu que afecten els nous mitjans a la qualitat dels continguts? 

 Per exemple, mitjançant la innovació de formats o la millora de la distribució 

Quins efectes tenen els nous mitjans sobre l’homogeneïtzació dels continguts? 

 Han facilitat la globalització? 

 Han baixat la seva qualitat? 

Quins efectes creu que tenen els nous mitjans en el servei públic en relació al 

contingut? 

 Millora la qualitat, més productivitat, competitivitat, etc. 

 Avantatges i desavantatges  

 Reducció de costos 

Com s’ha adaptat el contingut que ofereix el seu mitjà a l’arribada de la 

digitalització? 

 Va existir una estratègia prèvia? 

 Quins canvis va produir en l’estructura de treball on es troba? 

Ara tractarem les qüestions del tercer bloc sobre audiència, nous mitjans i servei públic 

Quina és la relació entre el seu càrrec i les audiències? 

 Directa, és a dir, pot mantenir contacte amb elles? 
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 Té en compte les audiències a l’hora de realitzar el seu treball? 

Quin paper creu que ocupa la qualitat dels continguts en la millora d’audiències? 

Com creu que han canviat les audiències des de l’arribada dels nous mitjans? 

 S’han tornat més actives i més exigents? 

 S’han fragmentat? 

Com definiria el concepte d’audiències participatives? 

 Com garanteix el seu mitjà la participació de l’audiència? 

 Creu que és necessari mantenir canals de comunicació amb els públics? 

Quins elements dels nous mitjans opina que poden millorar l’audiència? 

 I, en general, com podria el seu mitjà millorar les audiències? 

 Quines limitacions existeixen a nivell econòmic, polític, social, cultural, etc.? 

Finalment, li faré les últimes preguntes generals abans de finalitzar l’entrevista 

Com valora, a nivell global, la qualitat del mitjà pel qual treballa?  

 I la seves funcions com a servei públic? 

Vol fer alguna aportació sobre els temes tractats? 

Moltes gràcies per la seva participació, l’interès i el temps invertit. Les seves aportacions 

han sigut de gran ajuda.  

Li mantindré informat del desenvolupament de la investigació així com de la difusió dels 

resultats. Espero comptar amb vostè en recerques pròximes.  
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10.3 GRUP DE DISCUSSIÓ 
 

10.3.1 Qüestionari de selecció 

 

Benvingut/da a aquest qüestionari de selecció per participar en el grup de discussió sobre 

mitjans de servei públic i noves tecnologies organitzat per la Universitat Pompeu Fabra 

en el marc de la tesi doctoral L’audiència dels serveis públics de radiodifusió a la Unió 

Europea: estat, comportament i reptes de futur. La participació en el grup està lligada a 

la realització d’aquest qüestionari.  

Les dades recollides seran tractades d’acord amb la legislació vigent de protecció de dades 

(Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre). Accedint al qüestionari dóna a l’equip de 

la recerca el consentiment per tractar les dades amb finalitats exclusivament acadèmiques. 

Pot exercir els seus drets o fer qualsevol pregunta en el correu _____________@upf.edu. 

Moltes gràcies, 

L’equip 

COMENÇAR 

 

Consumeix mitjans de la CCMA/BBC? 

 SÍ 

 NO* 

*En aquest cas es dóna per finalitzat el qüestionari i s’agraeix l’interès en la recerca 

Marqui amb una X amb quina freqüència consumeix mitjans de la CCMA/BBC a 

la setmana: 

Dies Televisió  Ràdio Internet/Multiplataforma 

0 – 1    

1 – 2     

2 – 3     

3 – 4     

4 – 5     

5 – 6     

6 – 7     
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Edat 

___________________ 

Sexe 

 Home 

 Dona 

Província/Region 

 Barcelona/Greater London 

 Girona/Cardiff 

 Lleida/Edimburgh 

 Tarragona/- 

Nivell d’estudis 

 Sense estudis 

 Primaris 

 Secundaris 

 Superiors/Universitaris 

Nivell d’ingressos 

 Alt 

 Mig 

 Baix 

Finalment, coneix la dinàmica dels grups de discussió o ha participat anteriorment 

en ells? 

 SÍ 

 NO 

 

QÜESTIONARI FINALITZAT 

 

Les seves respostes han estat enregistrades correctament.  

Moltes gràcies per la seva participació. Si és seleccionat, ens posarem en contacte amb 

vostè. 
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10.3.2 Guió del grup de discussió 

 

Benvinguts i benvingudes a aquesta sessió sobre mitjans de servei públic i noves 

tecnologies que organitzem a la Universitat Pompeu Fabra en el marc del projecte de tesi 

doctoral L’audiència dels serveis públics de radiodifusió a la Unió Europea: estat, 

comportament i reptes de futur. 

Abans de començar, us dono les gràcies per la vostra participació i el temps invertit. 

També vull recordar-vos que aquesta sessió serà enregistrada amb finalitats 

exclusivament acadèmiques. Tots els detalls sobre els vostres drets estan disponibles en 

l’autorització signada que us he facilitat. Pel que fa a les dades personals, la difusió final 

dels resultats mantindran l’anonimat de tots els participants. En qualsevol cas, podeu fer 

modificacions o aclariments en la direcció de correu electrònic 

_____________@upf.edu.  

Estructurarem la sessió en tres fases amb l’objectiu general de conèixer la vostra 

percepció sobre les noves tecnologies i els continguts generats per mitjans de servei 

públic.  

I, dit això, com valoreu, de forma general, els continguts online que ofereix la 

CCMA/BBC? 

A continuació us demano que presteu atenció a la pantalla. Projectaré diverses imatges 

de la presència als nous mitjans de la CCMA/BBC i us plantejaré diverses qüestions. 

Com valoreu la qualitat de les plataformes web de la CCMA/BBC? 

 A nivell estètic? 

 A nivell d’usabilitat? 

 A nivell de contingut? 

I dels continguts disponibles en aquestes plataformes? 

Com podríem definir la relació entre la CCMA/BBC i les xarxes socials? 

 Són necessàries? 

 Activa/Passiva 

 Mantenen el contacte amb els usuaris? 

Quina és la vostra opinió de les aplicacions mòbils de la CCMA/BBC? 

 A nivell estètic? 

 A nivell d’usabilitat? 

 A nivell de contingut? 

Ara parlarem de vosaltres i l’ús que feu d’aquests entorn i eines digitals 

Com condicionen els nous mitjans el vostre consum de la CCMA/BBC? 

 Espais de consulta 
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 Creació de comunitats 

 Difusió del consum 

Com descriuríeu l’ús que feu de la plataforma web de CCMA/BBC? 

 Puntual/Continuat 

 Continguts streaming 

 A la carta 

Quin ús feu de les xarxes socials de la CCMA/BBC? 

 Participació 

 Seguiment 

 Crítica 

 Informació 

Teniu més preferència per un entorn digital? Per què? 

 Web 

 Mòbil 

 Xarxes socials 

Quines creieu que es poden millorar? De quina forma ho faríeu? 

 Estèticament 

 Usabilitat 

 Contingut 

Ara, parlarem de les vostres expectatives sobre els mitjans de la CCMA/BBC i les noves 

tecnologies. Projectarem exemples d’alguns programes i continguts de la CCMA/BBC 

perquè en feu valoracions. 

Què és per vosaltres un servei públic de comunicació als nous mitjans? 

 Vegeu reflexat en aquests continguts un servei públic? Perquè? 

Com valoreu l’adaptació d’aquests programes a públics específics? 

 Preferiu continguts generalistes? Per què? 

Com contribueixen les noves tecnologies a millorar el servei públic de la 

CCMA/BBC? 

 Innovació 

 Provisió de contingut 

 Personalització/Diferents públics 

Quins aspectes d’aquests nous mitjans haurien de millorar perquè els consumíssiu 

més? 
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Per finalitzar, aquests són els punts comuns o els acords a què heu arribat durant la 

sessió: 

 Acords sobre hàbits de consum 

 Acords sobre preferències i millores 

 Acords sobre expectatives i servei públic 

Podeu afegir, si voleu, una última aportació sobre aquests punts. 

Moltes gràcies per la vostra participació i el vostre temps. Espero que la sessió no s’hagi 

dilatat massa i que hagi estat del vostre interès. Agraïm molt les respostes, que són 

fonamentals per la recerca que portem a terme. 

Abans de sortir podeu agafar la gratificació X. 
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10.4 QÜESTIONARI DE L’EXPERIMENT PER A USUARIS DE LA CCMA 
 

Benvingut/da a aquest qüestionari sobre preferències i percepcions d’ús dels continguts 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que s’organitza des de la 

Universitat Pompeu Fabra en el marc de la tesi doctoral L’audiència dels serveis públics 

de radiodifusió a la Unió Europea: estat, comportament i reptes de futur. Agraïm la seva 

participació i el seu temps, que són imprescindibles per aquest projecte. 

Aquest qüestionari no li portarà més de 15 minuts. L’objectiu fonamental és descobrir, 

amb la seva ajuda, com han evolucionat les audiències i quin és el paper dels nous mitjans 

en aquesta evolució. 

La seva participació i les dades recollides seran tractades d’acord amb la legislació vigent 

de protecció de dades (Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre). Els resultats d’aquest 

qüestionari tindran una finalitat exclusivament científica i es mantindrà el seu anonimat 

en tot moment. Participant en el qüestionari ens dóna el seu consentiment per incloure les 

respostes a la nostra base dades.  

Per a qualsevol consulta, suggeriment o petició sobre la protecció de les seves dades pot 

posar-se en contacte amb nosaltres a _____________@upf.edu. 

Moltes gràcies, 

L’equip. 

COMENÇAR 

 

 

És consumidor d’algun mitjà de la CCMA? 

 SÍ 

 NO 

Sexe 

 Home 

 Dona 

Nivell d’estudis 

 Sense estudis 

 Primaris 

 Secundaris 

 Superiors/Universitaris 
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Edat  

______________ 

Llengua materna 

 Català 

 Castellà  

 Altres* 

*Especificar 

Connexió a internet 

 No 

 ADSL 

 Fibra òptica  

 Xarxa mòbil (3G – 4G) 

 Altres* 

*Especificar 

Marqui amb una X els mitjans que consumeix de la CCMA: 

 Televisió (TV3, Canal33, Esports3...) 

 Ràdio (Catalunya Ràdio) 

 Internet (TV3alacarta) 

Quants dies dedica a la setmana a consumir els continguts dels següents grups 

mediàtics? 

Dies CCMA 

(TV3, 

Catalunya 

Ràdio, 

etc.)  

RTVE 

(TVE, 

RNE, 

etc.) 

Mediaset 

(Telecinco

, Cuatro, 

etc.)  

Atresmedia 

(La Sexta, 

Antena3, 

etc.) 

Grups de 

pagament 

(Yomvi) 

Altres

* 

_____ 

 

 

Altres

* 

_____ 

0 – 1        

1 – 2         

2 – 3         

3 – 4         

4 – 5         

5 – 6         

6 – 7         

 

Marqui amb una X el o els llocs on sol consumir aquests continguts 

 Casa 

 Treball 



 
 

162 
 
 

 Transport 

 Altres* 

*Especificar 

Marqui amb una X els aparells electrònics que utilitza per consumir els continguts 

de la CCMA 

 Televisor 

 Ràdio 

 Ordinador 

 Telèfon mòbil 

 Tablet  

 Altres* 

*Especificar 

De la següent llista, quin valor dóna als següents continguts a l’hora de consumir-

los? 

Contingut Gens  Poc Normal Molt 

Informatiu     

Debat     

Documental     

Magazine     

Musical     

Concurs     

Infantil     

Film/Sèrie     

Esports     

Altres: _________________ 

 

    

Altres: _________________ 

 

    

Altres: _________________ 

 

    

 

De la següent llista, quina importància tenen per a vostè les següents 

característiques a l’hora de consumir un programa? 

Afirmació Gens 

important  

Poc 

important  

Important Molt 

important 

Disposa de pàgina web      

Disposa d’emissió en streaming      

Disposa de contingut a la carta     



 
 

163 
 
 

Disposa de xarxes socials      

Disposa d’aplicació mòbil     

Permet la participació de 

l’audiència 

    

Està orientat a un públic general     

Està orientat a un públic específic     

Té una funció educativa     

Té una funció informativa     

Té una funció cultural     

Té una funció d’entreteniment     

La seva qualitat tècnica     

La qualitat del seu contingut     

 

De la següent llista, marqui amb un X les motivacions que el porten a consumir 

aquests mitjans39 

Motivació TV  Ràdio Internet Mòbil 

Entretenir-se/Divertir-se      

Informar-se      

Aprendre      

Obtenir companyia      

Passar el temps     

Aïllar-se     

Culturitzar-se     

Participar      

 

De la següent llista, marqui amb una X les motivacions que el porten a consumir el 

contingut d’aquests grups40 

Afirmació CCMA 

(TV3, 

Catalunya 

Ràdio, 

etc.)  

RTVE 

(TVE, 

RNE, etc.) 

Mediaset 

(Telecinco

, Cuatro, 

etc.)  

Atresmedia 

(La Sexta, 

Antena3, 

etc.) 

Grups de 

pagament 

(Yomvi) 

Altres

* 

_____ 

 

Altres

* 

_____ 

Entretenir-se         

Informar-se         

Aprendre         

                                                
39 Adaptació de les categories proposades per Katz et al. (1974), Levy i Windahl (1984) i 
Flores-Ruiz i Humanes (2014) 
40 Adaptació de les categories proposades per Katz et al. (1974), Levy i Windahl (1984) i 
Flores-Ruiz i Humanes (2014) 
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Obtenir 

companyia  

       

Passar el temps        

Aïllar-se        

Culturitzar-se        

Participar        

 

A continuació, li mostrarem diferents programes amb una breu descripció del seu 

contingut que s’acompanyarà de qüestions. 

Llegiu atentament aquesta sinopsi:  

 

Grup de control: Valor afegit, el programa socioeconòmic més veterà de l'estat espanyol, 

dirigit i presentat per Albert Closas. (…) A través dels reportatges, el programa 

aprofundeix en els elements que ajudin a entendre les claus del moment econòmic, les 

possibilitats del mercat laboral o les tendències de consum. Seguirà la marxa de les 

empreses i els sectors productius que, justament, són els que han de crear llocs de treball 

i generar riquesa al país. S’emet al matí i a la nit a TV3. 

Grup experimental: Valor afegit és un programa consolidat que profunditza en temes 

d’interès general i actualitat. Vol ser un referent com a espai de informació i discussió. 

Aposta per les noves tecnologies i la relació propera amb els públics. Per això, obre dins 

el programa i a la seva web un espai d’intercanvi d’impressions sobre els temes tractats. 

A més, accepta suggeriments del públic per tractar assumptes del seu interès que es poden 

fer arribar a través de la seva aplicació mòbil.  

Marqui el seu nivell d’acord sobre les afirmacions de la següent taula: 

Afirmació Molt en 

desacord  

En 

desacord  

D’acord  Molt 

d’acord 

Aquest format de programa és 

massa clàssic i ha de renovar-se 

    

Aquest tipus de contingut només 

atreu audiència especialitzada  

    

El programa compleix una funció 

de servei públic informant sobre 

temes d’actualitat i generant debat 
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Consumiria habitualment aquest programa? 

 SÍ 

 Potser 

 NO 

Recomanarà a algú el consum d’aquest programa? 

 SÍ 

 Potser 

 NO 

La temàtica del programa i la seva funció informativa és una raó per consumir-lo? 

 SÍ 

 Potser 

 NO 

 

L’adaptació de Valor Afegit als nous mitjans és un raó per consumir el seu 

contingut? 

 SÍ 

 Potser 

 NO 

Llegiu atentament aquesta sinopsi:  

 

Grup de control: El programa de Catalunya Ràdio “En Guàrdia! 1714 – 2014” (...) 

explica les batalles, les aventures i les heroïcitats de la història, especialment la de 

Catalunya. Ho fa amb el presentador Enric Calpena i (...) l'ajuda del catedràtic Josep 

Maria Solé i Sabaté. S’emet cada diumenge a les 15:00h.  

Grup experimental: El programa de Catalunya Ràdio “En Guàrdia! 1714 – 2014” 

s’endinsa en les aventures de la història, especialment de Catalunya, per parlar, de la mà 

de Enric Calpena, dels fets més fascinants que han tingut lloc durant aquests quatre segles. 

El programa dedica una secció als més petits de la llar. A través del seu espai web es 

poden enviar consultes generals i sobre el tema del dia. A la seva aplicació mòbil es pot 

consultar una cronologia completa de les històries que relaten.  
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Marqui el seu nivell d’acord sobre les afirmacions de la següent taula: 

Afirmació Molt en 

desacord  

En 

desacord  

D’acord  Molt 

d’acord 

Aquest format és antiquat      

Aquest és un contingut minoritari 

que no té interès per tots els públics  

    

El programa compleix una funció 

de servei públic aprofundint en la 

història de Catalunya  

    

 

Consumiria habitualment aquest programa? 

 SÍ 

 Potser 

 NO 

Recomanaria a algú el consum d’aquest programa? 

 SÍ 

 Potser 

 NO 

La difusió cultural i històrica que fa el programa és una raó per consumir-lo 

 SÍ 

 Potser 

 NO 

Les possibilitats de participació són una raó per consumir el programa? 

 SÍ 

 Potser 

 NO 

Llegiu atentament aquesta sinopsi: 

 

Grup de control: MeteoMauri és un programa de Catalunya Ràdio que només s’emet 

per internet. És un programa que ofereix tota la informació meteorològica, amb la 

predicció del temps del cap de setmana i l'estat de les pistes d'esquí catalanes, i que també 
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parla de medi ambient, gastronomia, oci, territori i sostenibilitat. Francesc Mauri es 

proposa compartir amb els oients un món que l'apassiona, tant des del punt de vista 

professional com d'aficionat, i obre el programa a la participació a través de les xarxes 

socials, oferint la possibilitat de guanyar un munt de premis.  

Grup experimental: MeteoMauri és un programa de Catalunya Ràdio que només s’emet 

per internet. Ofereix informació meteorològica especialitzada a més de parlar de temes 

com el medi ambient o la gastronomia. Es pot veure al seu espai web però aquesta no 

ofereix eines de participació per a l’audiència. Tampoc té disponibles perfils en cap xarxa 

social.  

Maqui el seu nivell d’acord sobre les afirmacions de la següent taula: 

Afirmació Molt en 

desacord  

En 

desacord  

D’acord  Molt 

d’acord 

Es tracta d’un format atractiu      

Aquest contingut no té interès per a 

tots els públics  

    

El programa compleix una funció 

de servei públic  

    

 

Consumiria habitualment aquest programa? 

 SÍ 

 Potser 

 NO 

Recomanaria a algú el consum d’aquest programa? 

 SÍ 

 Potser 

 NO 

La presència del programa a xarxes socials és una raó per consumir-lo? 

 SÍ 

 Potser 

 NO 

L’especialització de la temàtica del temps és una raó per consumir el programa? 

 SÍ 

 Potser 

 NO 

Per acabar, marqui amb una X quines, de les següents característiques, associa a la 

CCMA i als seus mitjans, canals i programes: 
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 Innovadora 

 Servei públic 

 Informativa  

 Multiplataforma 

 Participativa  

 Diversa  

 Personalitzada  

 Sensacionalista 

 Confiable  

 Entretinguda  

 Necessària 

 Digital 

 Útil  

 Telebrossa  

 Compromesa  

 Prescindible  

 Social  

 Antiquada  

 Costosa  

 Altres* 

 De qualitat 

*Afegiu altres característiques   

 

QÜESTIONARI FINALITZAT 

 

Les seves respostes s’han gravat correctament. Moltes gràcies per la seva participació. 
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10.5 DELPHI  
 

El qüestionari que presentem a continuació pren com a model la investigació titulada El 

futuro de los medios de comunicación ante el impacto de las nuevas tecnologías del 

Observatorio de Prospectiva y Tecnología Industrial (depenent del Ministeri de Ciència i 

Tecnologia). Es tracta del primer qüestionari, amb intenció exploratòria, que enviarem 

als experts quan confirmin la seva participació en el Delphi. 

10.5.1 Qüestionari Delphi. Comportament i reptes de futur. Audiència, nous mitjans i 

servei públic 

 

Agraïm l’interès i la participació en aquest panel d’experts Delphi que s’organitza des de 

la Universitat Pompeu Fabra en el marc de la tesi doctoral L’audiència dels serveis 

públics de radiodifusió a la Unió Europea: estat, comportament i reptes de futur. Aquest 

primer qüestionari té una funció exploratòria i, per això, trobareu qüestions obertes i 

tancades sobre regulació, audiència, contingut, nous mitjans i servei públic. Recordeu que 

l’objectiu del mètode Delphi és obtenir pronòstics a partir de les respostes d’experts sobre 

temes complexos com el que aquí tractem. Per això, algunes de les qüestions que us 

plantegem tindran un component temporal.  

Us informem que la participació i les dades recollides seran tractades d’acord amb la 

legislació vigent de protecció de dades (Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre). Els 

resultats d’aquest qüestionari tindran una finalitat exclusivament científica i es mantindrà 

el seu anonimat en tot moment. Participant en el qüestionari ens dóna el seu consentiment 

per incloure les resposta a la nostra base dades. 

Per qualsevol consulta, suggeriment o petició sobre la protecció de les seves dades podeu 

contactar amb nosaltres en _____________@upf.edu. 

L’equip. 

Començar 

Nom i cognoms:  

__________________________ 

Especialitat: 

__________________________ 

Institució/Empresa: 

__________________________ 

Càrrec actual: 

__________________________ 
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A continuació presentem un bloc de qüestions de resposta prioritzada. Es presentarà un 

conjunt d’afirmacions que s’hauran de jerarquitzar assignant un nombre a cada casella. 

També es poden afegir noves paraules a la llista si es considera oportú. 

Quines són les conseqüències de les noves tecnologies sobre els mitjans 

tradicionals: 

 Nous tipus d’audiència 

 Canvis en el contingut 

 Inversió en el procés de convergència 

 Nous models de negoci 

 Desregulació de l’entorn mediàtic 

 Canvis en les preferències de l’audiència 

 Continguts per vetes de mercat 

 Abaratiment del cost de producció 

 Modificació de les rutines professionals 

 Costos de migració cap a l’entorn digital 

 Altres* 

 Altres* 

 Altres* 

*Especificar 

Quin efecte tenen els nous mitjans en els SPR? 

 Augment de la competència 

 Oportunitat d’adaptació 

 Millora dels continguts 

 Pèrdua d’audiències 

 Augment de la productivitat 

 Procés de innovació 

 Canvis en l’oferta per copar mercat  

 Altres* 

 Altres* 

 Altres* 

*Especificar 

Quins elements marcaran la regulació dels SPR a l’entorn digital? 

 Pèrdua de subvencions 

 Interferència política  

 Manca d’estratègia per part dels governs 

 Augment de l’oferta de canals dels competidors 
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 Millora de les opcions de distribució 

 Altres* 

 Altres* 

 Altres* 

*Especificar 

Quines característiques tindrà l’audiència dels nous mitjans amb el pas del temps? 

 Selectiva 

 Interactiva 

 Participativa 

 Democràtica 

 Passiva  

 Oportunista 

 Altres* 

 Altres* 

 Altres* 

Quins factors seran clau per mesurar l’audiència a l’entorn digital? 

 Continguts 

 Formes de consum 

 Justificació del consum 

 Mitjà de consum 

 Usos i gratificacions 

 Acompanyament  

 Percepcions 

 Perfils i segments 

 Altres* 

 Altres* 

 Altres* 

*Especificar
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A continuació presentem un bloc de qüestions de resposta en escala. Es presentarà un conjunt de afirmacions prospectives i s’haurà de marcar 

amb una X l’opció escollida en cada espai 

 

Bloc Coneixement  Període Barreres 

L'audiència  Alt Mig Baix Mai 2015 - 

2018 

2018 - 

2022 

2022 - 

2025 

> Cultura

ls 

Socia

ls 

Lingüís

tiques 

Tecnològ

iques 

Econòmi

ques 

Complexitat 

d'ús 

Legals Polítiques 

Internet restarà 

audiència als 

mitjans digitals de 

forma notable* 

                

Es mantindran les 

audiències de 

mitjans 

tradicionals tot i 

l'increment dels 

digitals  

                

El consum a la llar 

passarà de 

tradicional a digital 

                

L'audiència 

integrarà rutines 

participatives 

envers els mitjans 

de comunicació 

                

Mesura de 

l'audiència 
                

Es combinaran 

tècniques 

quantitatives i 

qualitatives en la 

mesura 

d'audiències  
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L'audimetria serà 

substituïda per 

altres tècniques 

quantitatives 

orientades al 

mercat digital 

                

La percepció de 

l'audiència es 

convertirà en un 

indicador 

fonamental de 

l’èxit d'un 

contingut 

determinat 

                

El contingut                 

El contingut 

d'entreteniment 

coparà l'oferta dels 

mitjans de 

comunicació 

comercials 

                

L’homogeneïtzació 

reduirà la 

producció pròpia 

de continguts als 

mitjans comercials 

                

Els continguts 

interactius es 

generalitzaran amb 

la combinació de 

mitjans 

tradicionals i 

digitals* 

                

Es mantindran els 

formats clàssics 
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que es combinaran 

amb nous formats* 

SPR                 

Els SPR europeus 

adaptaran les seves 

plataformes al 

consum digital 

                

S'augmentarà 

l'oferta a sectors de 

la societat 

d'especial 

protecció com 

l'infantil i el jove 

                

Els SPR europeus 

seran desplaçats al 

mercat digital  

pels operadors 

comercials  

                

S'obriran canals de 

participació 

bilateral en tots els 

mitjans de servei 

públic 

                

Augmentarà la 

projecció dels SPR 

que distribuiran en 

mercats globals 

gràcies als nous 

mitjans 

                

Regulació                 

Es crearan 

legislacions per 

protegir els SPR 

davant el mercat 

digital 
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Les subvencions 

passaran dels 

mitjans 

tradicionals als 

digitals 

                

La regulació 

afavorirà la fusió 

entre mercats 

europeus i 

internacionals  

                

Es produirà una 

unificació dels 

estàndards de 

distribució i 

emissió en els 

països de la UE 

                

 

*Qüestions adaptades de l’informe de l’OPTI (2003). 
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Per finalitzar aquest qüestionari exploratori presentem qüestions de resposta tancada 

(SÍ/Potser/NO). 

Es pot considerar la BBC una marca de referència entre els SPR europeus? 

 SÍ 

 Potser 

 NO 

Es pot considerar la CCMA una marca de referència entre els SPR espanyols? 

 SÍ 

 Potser 

 NO 

És necessària l’existència de mitjans de comunicació de servei públic? 

 SÍ 

 Potser 

 No 

QÜESTIONARI FINALITZAT 

 

Les seves respostes han estat registrades correctament. Moltes gràcies, de nou, pel temps 

invertit.  

Una vegada tractem les dades farem arribar als participants el qüestionari de la segona 

fase del Delphi. 

L’equip. 
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