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Els reptes de la CCMA 

Els mitjans de comunicació públics de la CCMA es troben immersos en un 

canvi de paradigma com a resultat dels canvis disruptius de la revolució 

digital. Els nous hàbits de consum i accés a la informació i l’entreteniment 

és una realitat que obliga a una revisió dels mitjans lineals tradicionals.  El 

sector audiovisual s’orienta cap a nous models basats en la personalització 

dels continguts i el consum mòbil, en un mercat cada vegada més global, 

més competitiu i més fragmentat. La CCMA no és aliena a aquesta realitat, 

i ha d’accelerar i culminar la seva transformació digital mantenint i 

reforçant el compliment efectiu de les obligacions del servei públic que el 

Parlament de Catalunya ha encomanat. 

La CCMA ha d’enfortir l’esperit fundacional i la voluntat de consensos 

amplis que li permeti reactivar tots els mecanismes de governança per fer 

front als reptes que té al davant: complir amb les seves missions de servei 

públic, i potenciar la confiança i la credibilitat del conjunt de la societat 

catalana.  

Per desenvolupar els seus objectius en els pròxims anys, els mitjans públics 

de la CCMA han de tenir un paper central al país. Un paper més de referent 

que de líder, tot i que en el nostre panorama audiovisual el lideratge és una 

condició poc menys que imprescindible per ser-ne el referent. 

Per aconseguir-ho, s’haurà d’apropar amb convicció i sensibilitat a la gran 

majoria d’una societat que és diversa des dels punts de vista de l’origen, la 

llengua, l’edat, el gènere o el pensament. S’hi haurà d’identificar i ser-ne 

l’intèrpret. 

 

1. Reforçar les missions de servei públic que la Llei de la comunicació 

audiovisual de Catalunya encomanda a la CCMA i, en particular, les 

missions específiques que fixa l’article 26 en el seu apartat 3. 

A més de reforçar les missions de servei públic que li encomana la llei 

catalana cal adequar-les al nou paradigma audiovisual. Si bé és cert que 

la CCMA  es va dibuixar i pensar, com la resta de mitjans audiovisuals del 

moment,  sobre la base d’un model de consum, de distribució i d’accés 

–model lineal– , aquest model ja està en fase de superació. I aquest 

dèficit actual s’ha de revertir i fer-ho compatible amb el reforç en el   

compliment dels principis de servei públic definits en la pròpia llei.   
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La necessària adequació de la regulació del món audiovisual a la realitat 

actual del sector comporta també la transposició de la directiva europea 

de serveis de comunicació audiovisual del 2018. 

La imprescindible actualització de la legislació audiovisual, esdevé una 

oportunitat per fer totes les modificacions necessàries i imprescindibles 

per tal de crear un entorn estable que doni resposta a la revolució 

audiovisual i serveixi per reforçar les missions de servei públic dels 

mitjans públics.   

 

2. Renovar els òrgans de govern de la CCMA i del Consell de l’Audiovisual. 

- Nou Consell de Govern de la CCMA, i nous membres del CAC. 

- Elecció de les direccions dels mitjans públics de la CCMA: Televisió de 

Catalunya i Catalunya Ràdio. 

 

Tot això d’acord amb els nous procediments i majories que marca la llei 

7/2019, del 14 de novembre, de modificació de la llei 2/2000, del Consell 

de l'Audiovisual de Catalunya, i de la llei 11/2007, de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals i fent-los extensius a tot el 

procediment per a la convocatòria dels concursos públics. 

  

Es reserva per més endavant altres decisions més eficients i 

estratègiques sobre l’estructura directiva dels mitjans públics que 

gestionen el servei públic de comunicació audiovisual. 

 

Cal cercar la voluntat d’amplis consensos en aquests processos de 

renovació per tal de garantir el compliment del mandat de la CCMA.  Un 

equip que ha de tenir el compromís d’enfortir i redissenyar la CCMA per 

reactivar l’esperit fundacional i capacitar-la per poder fer front als nous 

entorns comunicatius. 

 

3. Elaboració d’un pla estratègic integral que pugui donar lloc als plans 

d’acció que s’han de desenvolupar a la CCMA per assumir la seva 

transició digital, enfortir les seves missions de servei públic de 

comunicació, i ser un element tractor de la indústria audiovisual  
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És imprescindible definir un model sostenible, tant pel que fa a la seva 

governança com a l’estructura del grup de comunicació o el seu 

finançament. Hem de definir com passem d’una corporació analògica a 

una corporació digital, hem d’afrontar quin model relacional volem amb 

el sector industrial audiovisual o amb la resta d’operadors públics que 

emeten a Catalunya i, també, el rol amb el govern de la Generalitat, 

especialment amb l’Institut Català d’Empreses Culturals (ICEC). 

Actualment tenim una estructura del grup de comunicació pensat en 

l’audiovisual lineal i previ a la gran revolució digital, a la convergència de 

mitjans i als nous hàbits de consum. Aquest és un model a revisar perquè 

no esdevingui ineficient ni estigui lluny de la lògica del servei públic  i del 

mercat. 

4. Redacció i aprovació del contracte-programa de la CCMA, amb vocació 

de consens, amb uns objectius assumibles que permetin el compliment 

de les missions de servei públic i un finançament plurianual que doni 

estabilitat als mitjans públics de la Corporació.  

 

No tenim contracte-programa des del 2010 i avui es fa més necessari 

que mai. Sense aquesta eina no es pot afrontar amb garanties la reforma 

profunda dels mitjans i dels seus objectius, ni de la CCMA com a 

corporació. 

Un contracte programa que hauria de tenir encaix en els Pressupostos 

de la Generalitat de 2023. 

 

5. Potenciar i millorar els vincles de confiança amb el conjunt de la 

societat catalana. La CCMA ha de disposar d’uns mitjans públics a tot 

arreu i per a tothom”. Posant a disposició de la ciutadania un conjunt de 

continguts audiovisuals orientats a satisfer les necessitats 

democràtiques, socials i culturals dels ciutadans, a garantir un accés 

universal a la informació, la cultura i l’educació, a difondre i promocionar 

la llengua catalana i a oferir un entreteniment de qualitat. 

L’accés a una informació veraç i de confiança ha d’estar en el centre de 

qualsevol estratègia que permeti avançar en els tres eixos de l’oferta de 

programació de servei públic: els continguts informatius i d’actualitat, la 

programació d’entreteniment i els formats educatius i culturals. Una 

oferta que ha d’integrar tots els mitjans de la CCMA amb una proposta 

digital, transmèdia i multiplataforma. 
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La CCMA ha de continuar informant, entretenint i educant la societat 

catalana des dels principis del servei públic audiovisual: qualitat 

democràtica, defensa del pluralisme i de la llibertat d’expressió, civisme, 

exigència de qualitat pel que fa a l’oferta de continguts i professionalitat, 

independència i responsabilitat. 

 

També haurà d’oferir a la ciutadania una visió oberta i contribuir a la 

projecció exterior de la realitat de Catalunya. Al mateix temps, haurà de 

contribuir a l’enfortiment de la llengua i la cultura catalanes, promoure 

l’ús social del català, impulsar l’aranès i donar-los projecció 

internacional. 

 

L’oferta de continguts i serveis ha d’augmentar i aprofundir la connexió 

amb tota la societat catalana, fent-la participar d’un espai públic 

compartit que reflecteixi la realitat del país. Per això cal elaborar un pla 

estratègic que passi prèviament per l’anàlisi dels públics mitjançant la 

participació de grups de debat i enquestes representatives de la 

societat catalana.  Aquest pla ha de tenir com a objectiu "crear nous 

espais i nous vincles entre els mitjans públics de la CCMA i la ciutadania”.  

 

S’ha d’impulsar una oferta de continguts i serveis adreçats a les noves 

generacions i als nous públics per adaptar-la als canvis socials, als nous 

hàbits de consum i a les noves tendències i llenguatges. El públic infantil 

i juvenil ha de ser una de les prioritats inequívoques. 

 

Cal una visió integrada de la producció i explotació dels continguts que 

garanteixin les missions de servei públic dels mitjans de la CCMA, tant 

en el camp informatiu com en el divulgatiu i d’entreteniment.  Una 

aposta que integri tots els suports amb una visió transmèdia i 

multiplataforma i que,  donin resposta a l’audiència tradicional, encarin 

el repte d’arribar als nous consumidors i les noves demandes, que 

exigeixen una major participació i un servei adaptat al seu estil de vida 

(anywhere, anytime, anydevice).  

 

En el camp de la informació i l’actualitat la responsabilitat dels mitjans 

de comunicació públics és essencial per no contribuir a l’escalada de 
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desinformació, apostant per una informació de qualitat i accessible per 

a tots els ciutadans. 

 

En l’àmbit de l’entreteniment, la producció i difusió de continguts en 

l’àmbit públic està evolucionant cap a una missió lleugerament diferent 

que anys enrere. Els continguts passen a desenvolupar un doble rol: el 

clàssic, com a contingut tancat i independent, i el complementari, 

formant part d’una cadena de valor superior.  

 

En aquest darrer supòsit, el contingut, malgrat mantenir la seva 

coherència i atractiu de forma individualitzada, esdevé part d’una 

cadena de valor superior que té múltiples objectius com poden ser la 

promoció cultural, econòmica, turística o social d’una comunitat. 

Aquesta modalitat permet que els efectes del contingut audiovisual es 

multipliquin gràcies a formar part d’una estratègia de conversió 

superior. Aquest és el cas dels països escandinaus, amb especial 

incidència a Dinamarca o Suècia, on la producció de continguts de ficció 

de gènere a l’àmbit públic ha format part de l’èxit en la promoció 

internacional del talent nacional. Fet que ha desencadenat resultats 

palpables en l’explotació del sector editorial, turístic i, el que és més 

important, en la promoció del talent creatiu i productiu de la realitat 

escandinava. 

  

És fàcil pensar que, en els pròxims anys, la generació de continguts 

tindrà moltes més intencionalitats que anys enrere i que, gràcies a les 

possibles agregacions a plataformes mundials, esdevindrà un 

mecanisme imprescindible per ajudar a tots als sectors de la societat a 

promoure els seus actius,  ja sigui en un mercat intern com extern.   

 

Per últim, i no menys important, cal pensar amb el paper educatiu que 

han de desenvolupar els mitjans públics. Caldrà en aquest futur que 

estem dibuixant, que els mitjans de la CCMA juguin un rol decisiu en 

aquest camp i en l’elaboració i distribució de continguts útils per a la 

comunitat educativa, i també per a la formació i l’educació mediàtica 

dirigida a públics de totes les edats. També caldrà potenciar la 

cooperació amb el món universitari per millorar els processos vinculats 

a la investigació i a la recerca. Tot plegat una missió fonamental del 

servei públic de comunicació per contribuir a la cohesió social. 



 

6 
 

 

La tendència és que en els nous escenaris mediàtics, la confiança, la 

identificació i l’experiència de l’usuari, siguin la pedra angular dels 

continguts. No n’hi ha prou en produir i difondre el contingut, cal 

conèixer a l’usuari per proporcionar-li allò que busca, quan ho busca i on 

ho busca. 

  

6. Reestructuració organitzativa que permeti la culminació de la CCMA-

Digital. 

El dinamisme de la indústria audiovisual requereix cada cop més 

d’estructures capaces d’assimilar els canvis disruptius que està 

comportant la digitalització i les noves lògiques de producció, difusió i 

consum. Cal una adaptació estratègica i continuada per alleugerir una 

infraestructura pesada i que ha de ser més ajustada a les necessitats 

actuals del sector.     

La viabilitat dels mitjans de la CCMA passa per una reestructuració 

organitzativa i tècnica que li permeti una major adaptabilitat i agilitat. 

Caldrà una reflexió planificada sobre l’estratègia i els objectius que 

determinin l’estructura del grup de comunicació per fer front aquesta 

transformació digital  amb garanties. La gestió del servei públic de 

comunicació no es pot pensar ja vinculades al mitjà, amb una visió lineal, 

ineficient i obsoleta. El contingut audiovisual ha de ser l’eix de la 

prestació del servei. Per això proposem com a punt de partida: 

● Elaboració d’un pla estratègic sobre els objectius i el model 

organitzatiu que culmini la CCMA-Digital.  

● Valorar la reducció del patrimoni immobiliari. Cal fer una auditoria 

tècnica i organitzativa per analitzar si les actuals estructures de 

TVC (Sant Joan Despí)  i Catalunya Ràdio (Avinguda Diagonal de 

Barcelona), continuen responent al millor model organitzatiu i 

operatiu, mitjançant la confluència de redaccions i serveis i 

d’altres opcions organitzatives de maximització dels espais. En 

aquest mateix sentit, la implicació activa i de lideratge de la CCMA 

en projectes com l’aposta del Govern de la Generalitat i del sector 

audiovisual pel Hub Audiovisual de Catalunya (Projecte Catalunya 

Media City) o d’altres projectes estatals i/o internacionals podrien 

ser una oportunitat per repensar la infraestructura tècnica 

necessària dins d’un ecosistema industrial molt més ampli. 
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● Estratègia organitzativa per analitzar costos estructurals i laborals, 

nivells d’eficiència i productivitat i concentrar-nos en les funcions 

nuclears del mitjà públic. En aquest sentit, sembla evident que els 

diferents serveis de la redacció de continguts informatius i 

d’actualitat han de confluir en una sola estructura organitzativa 

per millorar en eficiència. De camí a la convergència i els 

multiformats, ja no té cap sentit mantenir estructures separades. 

● Aquesta reestructuració s’ha de fer amb l’ambició d’adaptar tota 

la cadena de valor dels mitjans públics als nous entorns 

comunicatius, que requereixen una major flexibilitat i agilitat. Això 

comportarà necessàriament la integració dels mitjans i pensar en 

clau digital, essent el contingut audiovisual el centre del projecte 

de la CCMA.  

 
7. Transformació digital i convergència multimèdia 

La transformació digital, l’aparició de nous models de negoci i les noves 

tecnologies, han capgirat la cadena de valor dels mitjans tradicionals. La 

tendència del sector audiovisual s’orienta cap a la personalització dels 

continguts i el consum mòbil en un mercat cada vegada més competitiu 

i fragmentat, amb un creixent protagonisme d'Internet i de les propostes 

Over The Top (OTT). Impulsat tot plegat per un increment significatiu del 

parc de televisors intel·ligents i la universalització dels smartphones 

connectats a xarxes de banda ampla, fixa i mòbil.  

Proposem que la CCMA evolucioni el posicionament i arquitectura 

digital de la seva plataforma actual de continguts (TV3 a la carta) i 

impulsi la construcció d’una plataforma OTT on hi tinguin cabuda tots 

els continguts audiovisuals en català, tant els propis de la CCMA o sobre 

els què tingui drets, com els pertanyents a d’altres mitjans públics de 

comunicació o entitats socials, esportives i culturals que els cedeixin. 

També hem de fomentar la participació i aliances estratègiques amb 

altres plataformes que ja son al mercat o a les noves que sorgiran en un 

futur no gaire llunyà especialment en les de l’àmbit públic.  

Tots aquests serveis tenen les seves característiques, però tenen un 
denominador comú: agregar aquells operadors que els permeten tenir 
un catàleg el més ampli possible i disposar d’un sistema de 
recomanacions amb criteri editorial i per categories, així com la 
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personalització d’aquestes recomanacions per als usuaris registrats o 
subscrits. 

 
Dins la transformació digital cal tenir en compte l’evolució dels 

assistents de veu, així com el big data i la intel·ligència artificial (IA). La 

innovació és la porta d’entrada a la integració i l’experimentació. Una 

actitud necessària per continuar sent útils en un entorn altament 

dinàmic i competitiu, que exigeix adaptar-se a les necessitats dels 

usuaris, que se situen en el centre de qualsevol actuació. La innovació 

en el camp del big data i de la intel·ligència artificial (IA) ens permetrà 

oferir cada cop productes més personalitzats i conèixer la nostra 

audiència. Un cercle virtuós que intenta donar resposta a una audiència 

que busca, cada vegada més, una oferta personalitzada i immediata, on 

la traçabilitat dels consums digitals permet recollir dades per conèixer, 

projectar i millorar els serveis que se li  donen.  En qualsevol cas, s’haurà 

de ser inflexible en el respecte a la privacitat dels ciutadans, d’acord amb 

el marc normatiu vigent. (Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades 

Personals i garantia dels drets digitals, que té per objecte garantir el dret 

fonamental a la privadesa i protecció de les seves dades personals i  

garantir els drets digitals dels ciutadans) 

 

8. Enfortir i desenvolupar la capacitat de comercialització de la CCMA, 

tant pel que fa a l’increment d’ingressos per publicitat, com per la venda 

de drets i internacionalització de la producció.  

 

El finançament de la CCMA se sustenta en un model mix d’aportacions 

públiques i publicitat. El problema de finançament de la CCMA és doble: 

● Per una banda, la seva principal aportació econòmica 

provinent del Govern de la Generalitat se sustenta en un 

contracte-programa caducat. I no és un tema menor. És el 

reflex del problema estructural que pateix la Corporació i que 

posa en evidència la dificultat d’afrontar els reptes que té i 

conciliar  els seus objectius de comunicació de servei públic, 

amb el seu finançament, amb una perspectiva plurianual que li 

doni estabilitat.  

● Per l’altra, la caiguda sostinguda de la facturació publicitària. 

Aquesta caiguda (d’un 73% des del 2005) s’explica per molts 
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motius: l’evolució del mercat publicitari i el creixement de la 

publicitat a internet, l’increment de la competència amb la 

multiplicació d’operadors i la conjuntura de crisi econòmica. 

És imprescindible disposar d’un nou contracte-programa que 

respongui al mandat de la CCMA i preveure un model de gestió que 

ens permeti definir noves fórmules de finançament més enllà de 

l’aportació pública.  

Per això, cal explorar els nous models de conversió de continguts i 

serveis més enllà de la  publicitat tradicional. Cal tenir en compte les 

múltiples fórmules emergents d’explotació comercial: publicitat 

dirigida o segmentada. Aquestes noves modalitats obren un ventall 

nou de possibilitats on l’agent públic ha de ser capaç de tenir un rol 

més actiu, així com desenvolupar múltiples estratègies per tal que les 

antenes públiques tinguin capacitat de fer, si cal, el procés de retail 

directament. Un exemple d’això podria ser les complicitats que es 

podrien teixir entre els mitjans públics i els consums culturals.   

En la mateixa direcció caldrà millorar la gestió de les diferents parts 

de la nostra cadena de valor: des de la creació fins a la 

comercialització dels continguts. Això comporta una necessària 

revisió de l’actual model organitzatiu i obrir un procés de 

benchmarking, per veure la reestructuració que ja estan fent altres 

mitjans públics com la BBC, la CBC..., o, per anar a mercats més 

similars al nostre, les televisions escandinaves, amb un clar èxit 

d’internacionalització de la seva ficció. 

Seguint el procés d’altres corporacions com la BBC o les televisions 

públiques del nord d’Europa, caldrà implementar estratègies que 

permetin concentrar esforços per poder respondre a un mercat cada 

cop més dinàmic i competitiu. 

 

9. Suport al teixit industrial: 

Una de les missions que té encomanada la CCMA és la de ser motor del 

teixit industrial de l’audiovisual a Catalunya. 

La Corporació ha de revisar permanentment com potenciar la indústria 

audiovisual catalana. Ha d'ajudar a fer que més empreses catalanes 

siguin fortes per poder exportar els seus continguts i la seva tecnologia. 
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Tenim prous referents europeus per adaptar-los a la nostra realitat, tant 

pel que fa a les experiències dels països nòrdics com a la BBC. 

La CCMA ha de ser una peça clau per a la construcció del nou Hub 

Audiovisual de Catalunya, el hub audiovisual del sud d’Europa.  El pes 

de l’actual CCMA en l’actual mercat local, ha de servir també de palanca 

per consolidar a partir del Hub, un ecosistema audiovisual que aglutini i 

amplifiqui les capacitats de productores audiovisuals, creatius, 

desenvolupadors, analistes de dades, empreses del videojoc, agències 

de màrqueting i publicitat, mitjans audiovisuals, fires, festivals, 

universitats, centres de recerca indústries creatives..., amb capacitat per 

respondre a un mercat altament dinàmic i competitiu. El programa Next 

Generation UE és una oportunitat per portar a terme aquesta 

transformació i consolidar un sector industrial capaç d’atreure capital i 

talent, i esdevenir un dels motors de l’economia catalana.  

 

En un sector com l’audiovisual, cada cop més complex i heterogeni, amb 

múltiples actors provinents d’altres sectors com el de les 

telecomunicacions, internet o les mateixes majors, la línia entre la 

producció i la distribució s’està difuminant. I l’especialització, la 

flexibilitat i l’agilitat, són cada cop més determinants. Els operadors 

públics no es poden quedar al marge com a grans corporacions 

monolítiques. Aquests, hauran de repensar els seus models 

organitzatius i de negoci, per ser més operatius i tenir la capacitat de 

dinamitzar una indústria audiovisual en el seu entorn.  

Aquest ecosistema audiovisual ha de fomentar:  
 
● Col·laboració publicoprivada. La titularitat pública té més sentit 

que mai per vetllar per l’interès general i l’equilibri entre 
l’oferta i la demanda. Dit això,  caldria apuntar si és oportú que 
el sector públic faci o gestioni aquelles activitats que puguin ser 
garantides pel sector privat. La titularitat pública és plenament 
coherent amb la gestió privada de la producció i activitats no 
estratègiques. Per tant, cal reforçar la titularitat i el control 
públic dels mitjans de comunicació presents i futurs per 
garantir el compliment dels objectius de servei públic, alhora 
que potenciar els mecanismes de col·laboració publicoprivada 
per millorar l’eficiència en la gestió. 
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● Indústria catalana de l’audiovisual:  Si la indústria de la comunicació 
és viable, competitiva i innovadora, estarà en les millors 
condicions per afrontar els reptes de foment del català per als 
quals està cridada a exercir un lideratge clar. Aquesta fortalesa 
ens atorgarà capacitat per produir amb qualitat i creativitat per 
a qualsevol punt del món i, alhora, ens permetrà satisfer les 
necessitats de promoció i d’identificació lingüística de la nostra 
comunitat.  

● Concurrència. S’han de continuar implantant i millorant sistemes 
de contractació públics transparents, que cobreixin les 
necessitats de l’interès públic i general, amb regles clares cap 
al sector privat. Això, més enllà de l’exigència legal, és garantia 
de foment i impuls del sector, de regeneració permanent de la 
indústria, de competència per a la qualitat i la competitivitat 
de les empreses audiovisuals. 

● Talent. Finalment, cal incidir, un cop més, en la importància del 
talent i la creativitat com a base per a la sostenibilitat d’una 
indústria de la comunicació potent.  

● Formació. És necessari seguir apostant per la formació 
actualitzada i sostenible. El sector audiovisual ha d’esdevenir 
un sector qualificat, motiu pel qual cal, entre d’altres, 
promoure la creativitat des de l’inici del procés, en la generació 
d’idees i la seva plasmació (guions i nous projectes), la seva 
producció i explotació, així com l’especialització de nous perfils 
professionals que vetllin per la gestió de les dades, la usabilitat 
i noves explotacions dels projectes, entres d’altres.  

 

10. Millorar els mecanismes de control i avaluació. És imprescindible 

enfortir el sentit dels mecanismes de control existents, tant els 

interns: el Consell Assessor de Continguts i Programació, el contracte-

programa, i el Llibre d’Estil de la CCMA, com els mecanismes 

d’avaluació. 

Continuar basant l’avaluació en informes  i/o mesures d’audiències 

de valor únicament quantitatiu ja no és suficient. Aquest tipus de 

mesures ja estan sent superats pel nou escenari digital i, a més no 

tenen en compte els valors qualitatius dels serveis, el grau de 

compliment de les missions de servei públic i el nivell de satisfacció 

de la ciutadania. En aquesta línia, cal seguir el camí d’altres 

organismes de mitjans públics europeus, que estan seguint les 
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recomanacions  de  l’European Broadcasting Union (EBU), que en la 

seva declaració del 2012 proposa els valors dels serveis públics, i que 

ja ha estat iniciat per la CCMA en l’avaluació qualitativa dels 

continguts audiovisuals, estenent-la a tots els continguts i 

incorporant aquesta mesura qualitativa en les decisions de 

programació. 

Tan important com la conversió dels continguts ho és la necessitat 

d’establir els mecanismes de mesura i avaluació del rendiment dels 

mitjans de la CCMA. I s’ha de fer de forma quantitativa i qualitativa, 

per poder avaluar la percepció i la satisfacció dels catalans amb els 

seus mitjans públics. Per això és imprescindible consensuar els 

objectius mesurables. El marc de mesurament del rendiment ha de 

cobrir diferents àmbits: mandat i visió (indicadors d’enquesta de 

percepció), implementació de la nova estratègia (indicadors 

estratègics) i indicadors d’impacte social i econòmic. 

 

● UNIVERSALITAT. Oferir els continguts a tots els segments de la 

societat, sense excloure persones ni segments socials per 

qualsevol altre motiu o circumstància. 

Tothom a tot arreu. Se subratlla la importància de compartir i 

expressar una pluralitat de punts de vista i idees. El pluralisme 

consisteix en la capacitat dels mitjans de comunicació de 

representar un reflex fidel de la societat en tots els àmbits que la 

integren. Els continguts de la CCMA han de mostrar de la manera 

més àmplia possible la realitat i el conjunt dels valors que la 

societat considera que li són propis. 

Els mitjans serveixen el conjunt plural de la ciutadania i la 

representen. Totes les opinions hi poden trobar un lloc per 

expressar-se, en funció del seu interès informatiu, del pluralisme 

i de la seva representativitat, sempre que respectin els principis 

democràtics i de convivència. La inclusió i la cohesió social com a 

objectiu. Creació d’una esfera pública en la qual tots els ciutadans 

puguin formar les seves pròpies opinions i idees. Accessibilitat i 

participació del públic en una societat democràtica i diversa. 
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● INDEPENDÈNCIA. Imparcialitat i independència de les influències 

i ideologies polítiques, comercials i altres. Creadors de programes 

de confiança, fiables en tota la programació de ficció i no ficció, 

en tots els gèneres, per contribuir a una ciutadania informada. 

Presa de decisions només en interès del públic.  

● EXEL·LÈNCIA. Actuar amb alts estàndards d’integritat, 

professionalitat i qualitat, creant punts de referència dins de la 

indústria dels mitjans. Fomentar el talent i la formació del 

personal. Potenciar, habilitat i enriquir el públic. Ser diversos i 

pluralistes en els gèneres que es programen i en les opinions que 

s’expressen. Donar suport i veu a una pluralitat de punts de vista 

concurrents i les diversitats coexistents, per ajudar a construir una 

societat més inclusiva. 

● RESPONSABILITAT. Ser oberts i escoltar el públic. Publicar les 

directrius editorials. Corregir els errors. Esforç per l’eficiència i el 

bon govern. Informació, transparència, rendició de comptes i 

control públic. 

● INNOVACIÓ. Enriquir el nostre entorn mediàtic. Esdevenir motor 

de la innovació i la creativitat. Nous formats, noves tecnologies i 

noves formes de connectivitat amb el públic. 

 

Diversos serveis públics d’Europa, com l’ARD alemanya o la RAI 

italiana mesuren el seu grau de compliment d’aquests valors de 

manera regular i en fan enquestes a la ciutadania. 

La CCMA ha d’adoptar també aquesta metodologia d’avaluació com 

a garantia de la prestació de servei públic. Tan important com la 

conversió dels continguts ho és la necessitat d’establir els 

mecanismes de mesura i avaluació del rendiment dels mitjans de la 

CCMA. I s’ha de fer de forma quantitativa i qualitativa, per poder 

avaluar la percepció i la satisfacció dels catalans amb els seus mitjans 

públics. Per això és imprescindible consensuar els objectius 

mesurables. El marc de mesurament del rendiment ha de cobrir 

diferents àmbits: mandat i visió (indicadors d’enquesta de 

percepció), implementació de la nova estratègia (indicadors 

estratègics) i indicadors d’impacte social i econòmic. 


