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Les 10 claus per 

conèixer el sector  
 

 

La comunicació és un dels sectors amb major influència en 
la societat actual. Inclou els àmbits del periodisme i de la 
comunicació audiovisual, unes àrees professionals que 
han experimentat durant els darrers anys importants 
canvis, sobretot vinculats al desenvolupament tecnològic.  

 
 

El sector 

La comunicació és un dels sectors amb més influència en l‟escenari social, polític i econòmic, i es 

composa per un conjunt d‟empreses i organitzacions, públiques i privades, que generen continguts i 

que els distribueixen a través dels diferents canals de comunicació massius existents. 

 

Principals àmbits d’activitat 

El sector de la comunicació el configuren dos grans àmbits d‟activitat: el periodisme i la comunicació 

audiovisual. Els actors destacats en l‟àmbit del periodisme són els mitjans de comunicació, els 

suports associats a les noves tecnologies i eines multimèdia, les agències d‟informació i els gabinets 

de premsa. Pel que fa a la comunicació audiovisual, els actors més rellevants són les productores, i 

les ràdios i televisions. Els dos àmbits convergeixen en aquelles emissores de televisió, ràdio o 

productores que generen continguts periodístics. A més a més, el sector l‟amplien altres negocis com 

les firmes multimèdia i les indústries del còmic, dels dibuixos animats i dels videojocs.  

 

Tendències  

L‟accés a Internet i l‟evolució de les noves tecnologies de la informació i la comunicació han canviat la 

manera d‟entendre el sector i els seus models de negoci. Les edicions en línia i els webs 

especialitzats centren l‟atenció informativa i d‟entreteniment; la convergència tecnològica està 

reestructurant l‟àmbit empresarial i professional; es reforcen els grans grups multimèdia; es 

reinventen alguns dels suports tradicionals, i apareixen nous estils narratius de comunicació 

multimèdia com la narrativa transmediàtica. 
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Pes econòmic 

El Valor Afegit Brut (VAB) a preus de mercat del sector audiovisual a Catalunya representa un 11% 

del generat pel sector al conjunt de l‟Estat espanyol. El volum de negoci de les empreses del sector 

audiovisual a Catalunya és un 17,4% del total d‟Espanya. D‟aquesta xifra, un 82,1% corresponen a 

les activitats de cinema i vídeo i enregistrament de so, i un 17,9% a les activitats de ràdio i televisió. 

Aquesta proporció és diferent en el conjunt d‟Espanya, on les activitats de cinema i vídeo i 

enregistrament de so representen el 53,4% del total del volum de negoci del sector audiovisual, i les 

activitats de ràdio i televisió el 46,6%. 

  

L’ocupació  

A Catalunya, un 59% de les persones ocupades del sector audiovisual desenvolupa activitats de 

cinema i vídeo i enregistrament de so, a l‟Estat espanyol aquest percentatge es redueix al 53%; per 

contra, les que desenvolupen activitats de ràdio i televisió a Catalunya són un 39% mentre que a 

Espanya aquest percentatge augmenta fins al 44%. 

 

Perfils professionals més demandats 

Per ocupar-se al sector se sol requerir un títol de grau en comunicació, molt sovint, complementat per 

un curs d‟especialització, ja sigui mitjançant la realització de cursos de postgrau o màster en l‟àmbit 

on desenvolupi la seva activitat professional. Les habilitats comunicatives, la creativitat i l‟interès pel 

que succeeix al món i a l‟entorn proper són competències indispensables que han de posseir aquests 

professionals.   

 

Ocupacions més demandades 

En l‟àmbit audiovisual, els perfils associats a la producció són els més demandats. En l‟àmbit 

periodístic els més sol·licitats són: el periodista polivalent, ja que es requereixen professionals que 

sàpiguen integrar-se a les redaccions dels grups multimèdia que gestionen diferents canals de 

distribució; i el responsable de premsa, integrat en els departaments de comunicació d‟empreses i 

institucions públiques i privades. La polivalència és característica molt requerida al sector i és 

imprescindible per perfils com el guionista-documentalista o el reporter amb càmera.  

 

Projecció futura  

L‟evolució del sector passa per saber adaptar-se a la nova realitat socioeconòmica i als nous hàbits 

de consum. En aquest sentit, identificar quina és l‟oferta de productes audiovisuals o radiofònics 

adequada per cadascun dels canals de comunicació existents serà essencial per aportar estabilitat al 
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sector. L‟àmbit de la comunicació audiovisual es veurà condicionat pels canvis tecnològics i 

econòmics; i, en l‟àmbit periodístic, els mitjans tradicionals conviuran amb suports digitals. 

 

 

Debilitats 

Les fines barreres d‟entrada de professionals al sector, amb poca formació o sense formació 

específica en activitats especialitzades, i la proliferació de continguts amateurs que desdibuixen la 

frontera amb els continguts professionals han dificultat que el sector configurés la seva pròpia 

identitat. A aquesta realitat se li afegeix l‟impacte de la crisi iniciada el 2008 que ha suposat una 

pèrdua de llocs de treball que repercuteix negativament en la qualitat i pluralitat informativa. 

 

Oportunitats  

El sector té una forta tradició a Catalunya, en la que existeix un teixit empresarial consolidat que pot 

atraure noves oportunitats de negoci i pot facilitar la instal·lació d‟empreses. Així mateix, la 

diversificació dels canals de distribució i l‟aparició de nous suports de visualització pot suposar noves 

oportunitats d‟ocupació al sector. 
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01Presentació del sector  

 
El de la comunicació és un dels sectors amb més influència en l‟escenari social, polític i econòmic. Es 

tracta d‟un sector en plena expansió que, durant els darrers anys, s‟ha convertit en un gran creador 

de llocs de treball degut als canvis i desenvolupament que ha experimentat. 

 

Actualment, la comunicació es considera una activitat econòmica consolidada que es contempla en 

els sectors d‟ocupació terciari i quaternari, o de serveis altament intel·lectuals tals com la recerca, el 

desenvolupament i la innovació (R+D+i). La comunicació inclou, a la vegada, diverses especialitats i 

diferents professionals, que poden aglutinar-se en dos grans àmbits d‟activitat com són el periodisme i 

la comunicació audiovisual. Dos àmbits que, majoritàriament, es desenvolupen relacionats amb els 

mitjans de comunicació.   

 

Així, el sector de la comunicació està integrat, principalment, per una sèrie d‟organitzacions que 

generen continguts per als mitjans de distribució massiva, és a dir, productors i distribuïdors, que són 

els que es dediquen a agrupar algun tipus d‟audiència entorn un producte, l‟àmbit tecnològic i les 

institucions. 

 

Entre aquests actors es poden destacar els diversos mitjans de comunicació convencionals -els diaris 

i les revistes, la ràdio i la televisió -, les agències d‟informació, els suports associats a les noves 

tecnologies de la informació, les indústries culturals d‟edició discontínua -les editorials, discogràfiques 

i multimèdia -, la indústria del còmic, dels dibuixos animats i dels videojocs, els estudis de disseny, les 

productores, les entitats exhibidores i distribuïdores d‟audiovisuals, i els gabinets de premsa. 

 

Tots aquests actors que participen del sector de la comunicació desenvolupen diferents tipus de 

comunicació professional. En aquest sentit, es poden identificar la comunicació informativa, 

característica del periodisme, i la comunicació d‟entreteniment, cultural i la de ficció, particular de 

l‟especialitat audiovisual. 

 

Cal mencionar que la feina clàssica duta a terme en el sector de la comunicació s‟ha vist 

condicionada en els darrers anys per l‟aparició de nous suports que l‟han permès créixer en nous 

escenaris. En aquest sentit, sobresurt Internet i totes les seves possibilitats, així com els dispositius 

de telefonia mòbil, que han afavorit l‟augment exponencial de la participació de l‟audiència, la 

interactivitat, i una creixent explotació del llenguatge multimèdia.  
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02Principals àmbits d‟activitat  

 

 

 

Comunicació audiovisual 

Històricament el sector audiovisual es va estructurar entorn els tres subsectors del cinema: la 

producció, la distribució i l‟exhibició de pel·lícules. Amb l‟aparició de la televisió i del vídeo, 

s‟incorporen dos subsectors nous: la difusió televisiva de les obres audiovisuals i, amb menys 

importància, el comerç al detall de vídeos -els videoclubs -, Aquest últim en procés de desaparició 

perquè, en els últims anys, Internet ha irromput amb força com a nou canal de distribució de 

productes audiovisuals. 

 

La base del motor del sector audiovisual és la productora. En els últims anys, s‟ha produït una 

globalització tant pel que fa referència a l‟associació de productores del país amb empreses 

multinacionals, com a la creació de holdings que han entrat també en altres subsectors –la distribució, 

la difusió i el multimèdia -. 

 

En l‟àmbit de la producció es troben dos tipus d‟organitzacions: les productores de creativitat i les 

productores de serveis. Les productores de creativitat tenen com a principal valor la creació i la 

generació de continguts. Aquí hi tenen una vinculació directa els àmbits de la guionització, i la direcció 

o realització (inclosa la direcció d‟actors, de fotografia, etc.) i el disseny de producció, entre d‟altres. 

Les productores de serveis són entitats que ofereixen l‟estructura logística i tecnològica necessària 

per als processos de rodatge, muntatge i postproducció de les creacions audiovisuals. 

 

Les empreses de l‟àmbit de la distribució tenen com a objectiu bàsic l‟adquisició de drets sobre els 

productes audiovisuals elaborats per les productores, amb la finalitat d‟oferir-los a les entitats 

emissores i exhibidores, per tal que omplin de continguts les graelles dels canals televisius i de les 

sales cinematogràfiques. 

 

En l‟àmbit del cinema, parlem també d‟empreses exhibidores que controlen i gestionen xarxes de 

sales de cinema repartides pel territori local i/o nacional. 

 

Ens trobem davant d‟un àmbit d‟activitat on l‟oferta de continguts audiovisuals a través d‟Internet, el 

vídeo institucional i corporatiu, les consoles de videojocs i la telefonia mòbil representen les diverses 

vies de futur del sector audiovisual. 
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Periodisme 

Aquest subsector de la comunicació, lligat bàsicament a la comunicació informativa, inclou els mitjans 

de comunicació anomenats tradicionals o convencionals, és a dir, aquelles empreses que produeixen 

i distribueixen continguts: la premsa, la ràdio i la televisió. Però també inclou els nous mitjans que 

estan lligats a productes que ja existien en paper, ràdio o televisió -com les diferents edicions digitals 

dels diaris -, i aquells productes que han estat creats originàriament per a funcionar a Internet. Per 

últim, cal incloure també les agències d‟informació, i els periodistes de font que treballen en els 

gabinets de premsa o departaments de comunicació d‟institucions i organitzacions de diferent 

naturalesa. 

 

Dels mitjans convencionals, i en premsa, es poden distingir quatre grans tipologies: les generalistes; 

la premsa especialitzada –que és especialment important en l‟àmbit esportiu i també en l‟econòmic -; 

la premsa local, comarcal o de proximitat; i les revistes de diversa periodicitat. 

 

En l‟àmbit de la radiodifusió també hi ha diferents tipologies d‟emissores: la generalista o 

convencional; la ràdio especialitzada, que inclou des de les emissores que ofereixen música clàssica 

fins a les emissores anomenades de ràdio fórmula, musical o informativa; i la xarxa d‟emissores 

municipals. 

 

La televisió també es divideix en generalistes d‟àmbit regional i d‟àmbit espanyol, i n‟hi ha de 

públiques i de privades. Amb la proliferació de nous canals, especialment després de la implantació 

de la TDT, han aparegut també els canals especialitzats en diversos àmbits, com els esports, 

l‟economia, la moda, etcètera. Per últim, la televisió de pagament és una altra modalitat consolidada 

en alguns casos, i, cal mencionar també, la xarxa de televisions públiques d‟àmbit territorial (de barri, 

locals o comarcals). 

 

Pel que fa a nous mitjans, l‟arribada de les noves tecnologies ha fet aparèixer tot un seguit de mitjans 

digitals que ofereixen moltes possibilitats. Trobem aquí web informatius generalistes que són propietat 

d‟alguns mitjans convencionals, on s‟inclouen, per exemple, les versions digitals dels diaris de paper; 

però també nous mitjans digitals que són editats únicament en aquest format. La xarxa permet trobar 

aquí tot tipus de portals especialitzats que abasten gairebé totes les temàtiques.  

 

Les agències d‟informació, també anomenades agències de notícies, són les empreses encarregades 

de distribuir un flux noticiós que arriba al públic mitjançant els diversos mitjans de comunicació. Així, 

són empreses de serveis creades per nodrir d‟informació als mitjans de comunicació massius.  
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Igualment, cal mencionar l‟àmbit d‟activitat vinculat als gabinets de premsa. Aquests tenen la funció 

de fer d‟intermediaris entre les organitzacions, públiques o privades, i els i les periodistes. Els 

gabinets de premsa subministren, principalment, informació als i les periodistes dels diferents mitjans i 

cobreixen les necessitats comunicatives, tant internes com externes d‟aquelles organitzacions i/o 

persones de relleu que desitgen transmetre de sí mateixes una imatge positiva a la societat, influint 

d‟aquesta manera en l‟opinió pública. 
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03Tendències del sector 

 
 

La tecnologia és l‟origen de l‟anomenada convergència 

tecnològica l‟audiovisual i les telecomunicacions, en les 

que Internet té un paper especialment rellevant, 

democratitza les possibilitats de producció de continguts i 

multiplica el nombre  

de clients i de proveïdors potencials. 

 

 

 

Canvis en les rutines de producció  

El sector de la comunicació ha experimentat una gran transformació durant els darrers anys, que ve 

donada, principalment, per la irrupció de les tecnologies de la informació i l‟accés a Internet. Així, les 

TIC i Internet han canviat les rutines de producció de les empreses i dels professionals del sector al 

mateix temps que han modificat el concepte tradicional de comunicació, que ja no es redueix a un 

emissor, un missatge, un canal i un conjunt de receptors, sinó que la informació es transmet a través 

d‟infinitat de canals (televisió, ràdio, Internet, xarxes 2.0, etc.) i els receptors no són mers 

consumidors sinó també productors; en definitiva el trànsit o circulació de la informació ha pres nous 

camins. 

 

En aquest sentit, la circulació de la informació a través de la xarxa ha modificat la forma d‟entendre la 

comunicació i la metodologia de treball, i la digitalització de continguts ha afectat als processos de 

producció, edició i distribució de la informació. Tot i que aquest canvi pot aportar aspectes negatius 

com per exemple un sobre excés d‟informació, també n‟ha proporcionat de positius com ara l‟estalvi 

de temps i l‟increment de l‟eficiència. A més, aquesta evolució ha transformat també algunes de les 

funcions i tasques associades a alguns perfils professionals tradicionals del sector, per exemple, les 

persones que treballaven en una fonoteca han adaptat les seves competències cap a la gestió de 

continguts digitals, les que duien a terme tasques de decoració audiovisual (televisió o cine) ara han 
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de saber crear espais virtuals, el periodista tradicional ha de ser capaç de programar en un llenguatge 

senzill (html), etc.  

 

Convergència tecnològica 

La convergència tecnològica és fruit de la unificació de xarxes de transport de la informació i de la 

digitalització de continguts. Així, les noves xarxes de comunicacions estan integrant serveis que 

abans es prestaven a través de sistemes tecnològics diferents i xarxes distintes. No obstant, l‟impacte 

sobre el mercat només es donarà quan les xarxes disposin de prou capacitat i els continguts siguin 

totalment digitals. En aquest sentit, la convergència de xarxes i terminals, i el seu accés universal ha 

de portar a fer un ús intensiu de l‟audiovisual en els formats tradicionals (radiodifusió i televisió) i en 

els nous canals de distribució (mòbils, IP, etc.), el que permetrà generalitzar els accessos de gran 

capacitat, i plantejar nous usos i maneres de fer en la comunicació.  

 

Canvis en els hàbits de consum 

Els canvis generats per l‟evolució de les noves tecnologies no han repercutit només en la forma de 

produir continguts, sinó també en la manera de consumir-los. Els tradicionals consumidors 

d‟informació tenen a l‟abast un conjunt de tecnologies que si bé ja existien no s‟havien aplicat a la 

compartició d‟informació ni a tots els canals disponibles. Així, l‟actitud de l‟audiència vers els mitjans 

de comunicació i altres productes generats per la indústria de la comunicació audiovisual ha canviat 

en els darrers anys; Internet i la telefonia mòbil han posat a l‟abast una sèrie de canals alternatius des 

dels que els consumidors i consumidores poden accedir a la informació, opinar i compartir-la.  

 

A banda de les possibilitats de participació i producció d‟informació que ofereix el sistema de 

comunicació actual, s‟ha registrat una individualització dels timings de consum, el que vol dir que el 

sector ofereix a l‟espectador, oient o lector, la possibilitat d‟escollir el moment i l‟odre en el que vol 

consumir la informació o els productes d‟entreteniment audiovisual. En aquest sentit, existeixen 

diferents tipologies de serveis com els podcast, la televisió a la carta, la tecnologia rss, etc., que 

permeten donar un servei individualitzat i personalitzat. Així mateix, les xarxes socials han 

revolucionat la freqüència de participació del públic en els productes periodístics o de comunicació i 

s‟han convertit en una nova i potent eina per fidelitzar els consumidors.  

 

Omnipresència a la xarxa 

La presencia de les empreses a la xarxa és cada vegada més notòria, la frase “si no ets a la xarxa no 

existeixes” s‟ha convertit en una estratègia de comunicació i màrqueting per les corporacions, donat 

que la probabilitat de perdre potencials clients si l‟empresa no es troba a Internet és elevada. A més, 

ja no és suficient amb disposar d‟una pàgina web amb la informació corporativa de l‟empresa, sinó 

que és necessari que aquesta informació sigui dinàmica, estigui actualitzada i es presenti de manera 

atractiva. Així mateix, la presència a la xarxa ja no es redueix a la pàgina web, i incrementar la 



 

  
Any 2013 /Pàg .11 

 

 

notorietat de les empreses passa per publicitar-se mitjançant altres canals de comunicació com és la 

premsa digital, canals multimèdia i xarxes socials.  

 

La creació d‟un perfil empresarial a les xarxes socials (tant xarxes d‟ús generalista com temàtiques) 

requereix un manteniment, és a dir, és necessari que una persona destini un temps a actualitzar els 

continguts, les imatges, les noticies o altra informació que es vulgui transmetre a través de la xarxa. 

En aquest sentit, sovint les empreses incorporen professionals dins la seva estructura per dur a terme 

aquestes tasques, no obstant, moltes altres subcontracten a agències especialitzades la gestió 

d‟aquesta comunicació. Tant en una opció com en l‟altra, són els i les professionals de la comunicació 

i el periodisme, amb les noves capacitats adaptades a les tecnologies i canals de comunicació, els 

que solen desenvolupar aquestes funcions. 

 

Proliferació de grups multimèdia 

Fins fa un parell de dècades s‟expressava certa preocupació per l‟aparició dels “grups de premsa” 

perquè concentraven la propietat de les capçaleres de diaris i revistes amb les conseqüències que 

això comporta, per exemple, la manca de transparència. Més tard, es va canviar l‟expressió de “grups 

de premsa” per “grups multimèdia”; aquells grups empresarials que varen ampliar les seves activitats 

a més d‟un mitjà de comunicació com a resultat de la desregularització dels mitjans audiovisuals. 

Actualment aquest grups empresarials continuen agrupant-se per abastar totes les tècniques i 

mètodes de comunicació: premsa, ràdio, vídeo, editorials, productores de cines, bases de dades, 

serveis de telecomunicació, serveis d‟oci, indústries creatives i culturals, etc. En definitiva les grans 

corporacions de comunicació treuen partit a totes les manifestacions informatives i les tecnologies 

que permeten la seva transmissió. 

 

Aquesta tendència ha generat un canvi en la demanda de perfils al sector, que necessita 

professionals més polivalents amb capacitat per generar continguts per premsa escrita, però també 

per crear una falca o per publicar una notícia en un mitjà digital. 

 

Irrupció del non profit journalism o del tercer sector de la comunicació 

El non profit journalism és aquell periodisme que s‟exerceix sense ànim de lucre i s‟ha convertit en un 

tendència internacional que també s‟ha instal·lat a Catalunya, és a dir, el periodisme altruista. En 

contraposició a la tendència de concentració de grups empresarials, el non profit journalism es 

conforma per persones o grups de persones que impulsen projectes periodístics basats en la 

independència, la qualitat dels continguts, i l‟accés lliure i gratuït de la informació. 

 

Consolidació d’edicions i mitjans digitals especialitzats 

La pèrdua de lectors de premsa impresa donada la multicanalitat informativa, la reducció del nombre 

de persones que consumeixen productes radiofònics, l‟estancament en el disseny dels programes 

informatius i la diversitat d‟interessos dels consumidors, fa que proliferin altres mitjans de comunicació 
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especialitzats impresos i en línia; un exemple molt evident és l‟increment del consum de revistes 

tècniques o temàtiques en format online. De fet, segons l‟informe La Revista 2011 realitzat per 

l‟Associació de Revistes d‟Informació, 2 milions de persones a Espanya llegeixen revistes per 

Internet, dels que un terç només ho fa a través d‟aquest mitjà. A més, s‟espera que en els propers 

mesos els dispositius tipus tablet es multipliquin i que els fabricants de terminals mòbils i les 

operadores dissenyin propostes per a desenvolupar quioscs digitals. Aquests quiosc s‟hauran de 

farcir amb contingut, del que s‟espera que sigui principalment revistes en format digital. Això 

representa una oportunitat per arribar als lectors a través d‟un nou canal i per incrementar l‟audiència. 

 

La narrativa transmediàtica, un nou format de comunicació en alça  

Els canvis en els hàbits de consum i en les rutines de producció així com les possibilitats que ofereix 

la xarxa de consumir productes interactius o utilitzar eines que permeten la comunicació en temps 

real han facilitat l‟aparició de nous estils narratius de comunicació multimèdia. Un d‟ells es la narrativa 

transmediàtica, que és una solució expressiva en la qual una història, programa, relat o projecte es 

desenvolupa en diversos suports o mitjans de comunicació complementaris: cinema, Internet, 

telefonia mòbil, etc. Per exemple, un capítol d‟una sèrie de ficció que s‟emet setmanalment pot 

veure‟s complementat amb altres novetats o informacions que apareguin a les xarxes socials;un 

programa de televisió implementa un sistema de votacions perquè el públic pugui fer la valoració d‟un 

concursant; etc.  

 

La narrativa transmediàtica forma ja part de les estratègies de les principals productores de 

continguts, però també de les petites i mitjanes productores i la seva aplicació serveix per ampliar el 

cicle de vida del contingut creatiu, mantenir i expandir les audiències, i més enllà d‟això, consolidar 

marques i obtenir guanys. No obstant, es tracta encara d‟un fenomen relativament nou del qual cal 

acabar d‟estudiar: els formats, els públics objectius, els llenguatges i les històries adaptades als 

diferents mitjans de comunicació. Una història no es torna transmediàtica simplement perquè 

involucra diferents mitjans de comunicació. Perquè ho sigui, és indispensable tenir clar com s‟ha de 

fragmentar la història, com aprofitar l‟estètica i característiques de cada canal i llenguatge, i com 

realitzar la connexió entre aquests. 

 

Reinvenció de models de negoci 

La continuïtat de certs mitjans de comunicació es veu perjudicada per l‟aparició de nous canals de 

transmissió d‟informació, que han provocat una pèrdua d‟audiència dels mitjans convencionals per 

distribuir-la entre tots els existents. Això, obligarà al sector de la comunicació tradicional a reinventar 

els seus models de negoci. Tot i això, algunes persones expertes consideren que, per exemple, la 

premsa tradicional conviurà amb la premsa en suport digital, i tendirà a especialitzar-se en una sèrie 

de temes, i a concentrar-se en un nínxol específic de lectors. 
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Tendències político-econòmiques 

Existeixen certes dificultats per finançar el sector de la comunicació; el nombre de canals de televisió 

ha crescut exponencialment en els últims anys, el que ha generat unes necessitats de finançament 

que ja no queden cobertes amb els contractes publicitaris, que han trobat alternatives més eficients a 

la televisió per mostrar les seves campanyes. Algunes televisions tenen finançament propi a través de 

la quota de l‟abonat, però la majoria continuen sent gratuïtes i, per tant, o bé es financen amb la 

publicitat o bé amb diners públics.  

 

D‟altra banda, en el sector audiovisual conviuen diferents operadors (públics i privats) que es 

relacionen en competència directa, a diferència del que succeeix amb altres àmbits com l‟educació o 

la sanitat. La competència es basa en la comparació d‟audiències i en l‟adquisició de contractes 

publicitaris. En aquest sentit, no és estrany que operadors de comunicació privats considerin que la 

publicitat a les cadenes públiques és un recurs de finançament deslleial i creïn lobbys per aconseguir 

una supressió de la publicitat en els mitjans públics. 

 

Responsabilitat Social  

Els mitjans de comunicació, entesos com un servei a la societat, representen un paper essencial en la 

modelació de l‟opinió pública. Això, implica que els grups de comunicació han d‟adquirir un 

compromís social i ètic amb els interessos comuns, sobre tot en un sistema globalitzat com l‟actual en 

que la influència d‟aquests grups són clau per forjar unes opinions o unes altres. Per tant, l‟increment 

de la influència dels grups multimèdia de comunicació els obliga a adoptar criteris d‟ús responsable 

en el tractament de la informació. 

 

Sistemes de síntesi de veu i sistemes de reconeixement de la parla
 1
 

La síntesi de veu o de la parla és la tècnica que permet generar automàticament una locució amb 

característiques similars a les d„una veu humana a partir d„un text d„entrada. Sovint, els sistemes de 

síntesi de veu es poden arribar a confondre amb els sistemes que fan un ús de veu gravada per la 

reproducció de missatges de veu, però cal tenir clar que, en general, la síntesi de veu es refereix a les 

tècniques que permeten generar qualsevol missatge oral. 

 

El text d'entrada pot provenir d'un correu electrònic, d'una web o bé pot ser escrit directament des 

d'un teclat. Algunes de les aplicacions típiques d'aquest tipus de sistemes són l'ajuda a discapacitats, 

el suport per a l„aprenentatge de llengües, les aplicacions telefòniques, les aplicacions multimèdia i 

les interfícies persona-màquina, en general. 

 

Aquests sistemes són un bona oportunitat especialment per a què les persones invidents o amb 

deficiències visuals puguin utilitzar un ordinador, un mòbil o una tablet i puguin navegar per Internet 

                                                           
1
Aplicació de tècniques de generació automàtica de la parla en producció audiovisual. La Salle. Universitat Ramón Llull. Maig 

2011. 
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tan bé i tan ràpid com qualsevol que no pateixi aquesta discapacitat. Gràcies a les veus sintetitzades 

qualsevol persona amb dificultats visuals pot navegar per la xarxa, “llegir” gràfics i imatges o diaris on-

line, rebre e-mails i sms, llegir pantalles, etc., essent, a més, una tecnologia de rehabilitació 

fonamental per a integrar a aquestes persones en l„actual societat de la informació.
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04El sector en xifres  

Dades econòmiques 

 El Valor Afegit Brut (VAB) a preus de mercat del sector audiovisual a Catalunya per l‟any 

2009
2
  va  representar un 11% del generat pel sector al conjunt de l‟Estat espanyol. Aquesta 

xifra va comportar una aportació a l‟economia catalana de 189 milions d‟euros. Aquests 189 

milions totals resulten dels 295 milions aportats per activitats de cinema i vídeo i 

enregistrament de so (182 milions a les activitats de producció de cinema, vídeo i programes 

de televisió i enregistrament de so i 113 milions a la distribució de cinema, vídeo i programes 

de televisió i exhibició de cinema) i -106 milions aportats per les activitats de ràdio i televisió.
3
   

 Segons l‟Enquesta de serveis de 2009,  el volum de negoci de les empreses del sector 

audiovisual a Catalunya va ser de 1.812 milions d‟euros, un 17,4% del total d‟Espanya. 

D‟aquesta xifra, un 82,1% corresponen a les activitats de cinema i vídeo i enregistrament de 

so, i un 17,9% a les activitats de ràdio i televisió. Aquesta proporció és diferent en el conjunt 

d‟Espanya, on les activitats de cinema i vídeo i enregistrament de so representen el 53,4% del 

total del volum de negoci del sector audiovisual i les activitats de ràdio i televisió el 46,6%.
4
  

 La productivitat de les activitats de ràdio i televisió a Catalunya al 2009 v a ser de 75.184 

euros per ocupat, un 54% més alta que la d‟Espanya (48.934 euros per ocupat). La 

productivitat de les activitats de cinema i vídeo i enregistrament de so de Catalunya va ser de 

41.122 euros i la del conjunt de l‟Estat espanyol, de 44.571 euros per ocupat.
5
 

 En el primer trimestre de l'any 2012 la inversió publicitària ha caigut un -14,7%. Es manté i 

amplia la tendència a la baixa dels últims tres trimestres. Internet és l'únic mitjà que creix 

(7,1% més al 2012 que al 2011).  La caiguda de la inversió publicitària de la resta de mitjans 

se situa majoritàriament per sobre dels dos dígits: -16% a televisió, -20,7% a premsa, -11,7% 

a revistes, -11,8% a radio, i -6,6% a cinema.
 6
 

 

                                                           
2
 Idescat. Estadística de l‟audiovisual a Catalunya.  

3
Estadístiques de l‟audiovisual a Catalunya 2010. Institut d‟Estadística de Catalunya. Barcelona, juliol de 2012.  

4
Estadístiques de l‟audiovisual a Catalunya 2010. Institut d‟Estadística de Catalunya. Barcelona, juliol de 2012. 

5
Estadístiques de l‟audiovisual a Catalunya 2010. Institut d‟Estadística de Catalunya. Barcelona, juliol de 2012. 

6
Índex d‟Inversió Publicitària. Primer trimestre 2012.  
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 La Fundació Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha rebut, durant el 2011, 

un ajut  singular per  un import de 270.000,00 euros per a la formació audiovisual al curs 

acadèmic 2011-2012.
 7
   

 L‟import total dels ajuts concedits a la producció audiovisual durant l‟any 2011 ha estat de 

11.924.535,00 euros i les anualitats 2011 d‟aquests ajuts sumen un total de 9.007.403,00 

euros. En l‟execució del pressupost 2011 cal afegir els 2.975.130,29 euros executats 

corresponents a anualitats 2011 de subvencions plurianuals d‟anys anteriors.
 8
   

 En els darrers anys, la producció de llarg metratges a Catalunya i Espanya mostra una clara 

tendència ascendent. Així, l‟any 2009, les empreses amb seu a Catalunya van produir 74 llarg 

metratges, i en el conjunt d‟Espanya aquesta xifra va arribar a un total de 186. Al 2010, 

aquestes xifres es van veure incrementades, de manera que a Catalunya se‟n van produir 96 i 

a Espanya 200.
9
    

 Les obres exhibides en format cinematogràfic a Catalunya al 2011 van ser 231 (un 4,5% més 

que al 2010) i les obres comercialitzades en format no cinematogràfic (DVD) van ser 1.916 

(un 8,93% més que al 2010).
 10

   

 Al 2011, els espectadors als cinemes de Catalunya van ser 20.099.823 (-1,62% menys que al 

2010) i la recaptació va ser de 136.874.883€ (-3,2% menys que al 2010).
 11

   

 El consum de cinema en català passa del 4,5% al 8% el 2011, i el de cinema en castellà del 

91% al 87%.
12

   

 Actualment, a Espanya, l'exhibició de cinema mostra descensos, trencant una llarga 

tendència de creixement iniciada a finals dels anys vuitanta. Així, des de 2008, el nombre de 

sessions ha disminuït en un 8,3% i acumula descensos anuals. L'indicador que presenta una 

major evolució a la baixa és el corresponent a espectadors, que disminueix des de 2008 en 

un 9%. Per contra, l'evolució de la recaptació en taquilla mostra certa estabilitat, i es produeix, 

fins i tot, un lleuger increment (2,2%) des del 2009 fins a l‟actualitat.
13

 . 

 Pel que fa al consum de mitjans de comunicació a Catalunya, són els mitjans digitals els que 

més han augmentat l‟audiència durant el 2011. Ja són més de la meitat els catalans que es 

connecten a Internet cada dia. 
14

 

                                                           
7
Memòria de l‟Institut Català de les Indústries Culturals  2011. Abril 2012. 

8
Estadístiques de l‟audiovisual a Catalunya 2010. Institut d‟Estadística de Catalunya. Barcelona, juliol de 2012. 

9
Idescat. Estadística de l‟audiovisual a Catalunya. 

10
Estadístiques de l‟audiovisual a Catalunya 2010. Institut d‟Estadística de Catalunya. Barcelona, juliol de 2012. 

11
Estadístiques de l‟audiovisual a Catalunya 2010. Institut d‟Estadística de Catalunya. Barcelona, juliol de 2012. 

12
La comunicació a Catalunya. Resum 2011. Període: Gener a desembre 2011. El baròmetre de la comunicació i la cultura. 

13
Anuari SGAE  de les Arts Escèniques, Musicals i Audiovisuals 2012. 

14
Estadístiques de l‟audiovisual a Catalunya 2010. Institut d‟Estadística de Catalunya. Barcelona, juliol de 2012. 
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 El nombre de catalans que juguen a videojocs cada dia creix un 50% en els darrers quatre 

anys.
 15

  

 No obstant, el mercat dels videojocs ha experimentat un fort retrocés des de 2008 fins ara. Si 

bé aquest era un sector en constant creixement al llarg dels últims anys noranta i dels primers 

de la dècada inicial del segle XXI, des de l'any 2008 el valor de les vendes associades al 

mercat de videojocs ha disminuït des del 32% al 6%.
16

 

 El consum de ràdio a Catalunya va créixer un 3,5% el 2011. Així, va augmentar el consum de 

tota l‟oferta radiofònica: ràdio generalista, musical i informativa. El consum de ràdio a través 

de mòbil va créixer un 17%, i va baixar lleugerament el que es fa a través d‟Internet.
17

  

 A Espanya, el temps mitjà dedicat per persona al consum diari de ràdio ha passat dels 104 

minuts al 2008 als 110 minuts el 2011. No obstant això, la inversió publicitària s'ha reduït. 

Així, si s‟observen les xifres des de 2008 es conclou que la inversió publicitària en ràdio ha 

disminuït un 18,2% fins el 2011.
18

 

 El consum de diaris a Catalunya va créixer un 5% el 2011 i va invertir el descens viscut en els 

dos anys anteriors. El consum de diaris d‟informació general va créixer un 6,5%, invertint la 

caiguda viscuda des de 2009. Un de cada tres catalans llegeix diaris a través d‟Internet. El 

2011, s‟atura la caiguda del consum dels diaris gratuïts i el de diaris de pagament creix un 

6,4%.
19

   

 Creix un 30% el consum dels canals temàtics de televisió el 2011 a Catalunya, i un 31% en de 

la televisió local, segons dades de l‟Idescat. Cau un 77% el consum de televisió a través de 

plataformes digitals de pagament i creix un 10% el que es fa a través d‟Internet, segons la 

mateixa font. 

 A Espanya, el consum de televisió mesurat en minuts mitjana per habitant al dia s'ha vist 

incrementat en aquests anys, passant dels 227 minuts al 2008 als 239 al 2011. No obstant 

això, aquest increment no s'ha vist acompanyat per majors ingressos publicitaris, sinó que 

aquests han mostrat una tendència negativa. Així, la inversió publicitària en televisió ha 

experimentat un descens del 27,4% acumulat des de 2008.
 
 

 Creix el consum de revistes de totes les periodicitats: setmanals, quinzenals, mensuals i 

altres. A més creix un 27% el consum de revistes per Internet, un 3% el de les gratuïtes i un 

3% el de les de pagament. 
20 

 

 A Espanya, en 2012 el percentatge d'usuaris d'Internet que tenen web / weblog / bitàcola ha 

baixat en tres punts en relació a l'any anterior (del 28% al 25%). No obstant això, ha crescut 

                                                           
15

La dieta cultural dels catalans 2011. Període: gener a desembre 2011. El baròmetre de la comunicació i la cultura. Juliol 2012. 
16

La comunicació a Catalunya. Resum 2011. Període: Gener a desembre 2011. El baròmetre de la comunicació i la cultura. 
17

Estadístiques de l‟audiovisual a Catalunya 2010. Institut d‟Estadística de Catalunya. Barcelona, juliol de 2012. 
18

La comunicació a Catalunya. Resum 2011. Període: Gener a desembre 2011. El baròmetre de la comunicació i la cultura. 
19

Estadístiques de l‟audiovisual a Catalunya 2010. Institut d‟Estadística de Catalunya. Barcelona, juliol de 2012. 
20

Estadístiques de l‟audiovisual a Catalunya 2010. Institut d‟Estadística de Catalunya. Barcelona, juliol de 2012. 
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el registre d'usuaris d'Internet a xarxes socials com Twitter, que ha assolit al 2012 un 36,9% 

dels usuaris d‟internet (augmentant en 10,7 respecte del 2011), i Tuenti, que ha aconseguit un 

25,4% dels usuaris d‟internet al 2012. La primera xarxa social en nombre de registres és 

Facebook, que es manté estable amb un 89,9% dels usuaris d‟Internet.
 21

    

 Al 2011 el sector de la comunicació a Catalunya concentra 4.762 empreses, és a dir, el 20% 

de les empreses espanyoles del sector. 

 Al mes de gener de 2012, els mitjans de comunicació digitals en llengua catalana arriben als 

6.751.561 d‟usuaris únics mensuals i a les 75.236.964 pàgines vistes. 
22

 

 Per àmbits, al 2011, les empreses d‟edició representen el 43% del total del sector, les de cine, 

vídeo i de programes de televisió, gravació de so i edició musical el  32%, les de programació 

i emissió de radio i televisió el 6%, i les de serveis de la informació el 19%. 

 Els cinc grups de comunicació més grans d‟Espanya (Prisa, Telecinco, Antena 3, Vocento i 

Unidad Editorial) varen recaptar el 2010 uns ingressos publicitaris de 3.029 milions d‟euros, 

un 13,5% més que al 2009. Aquesta xifra representa el 58,6% dels 5.168 milions d‟euros 

invertits en publicitat. 

Dades d’ocupació 

 Segons dades de l‟Idescat (Institut d‟Estadística de Catalunya), el setembre de 2009, estaven 

ocupades al sector audiovisual de l‟Estat espanyol 74.455 persones, de les quals 13.441 a 

Catalunya, el 18% del total.  

 Durant el 2009, a Catalunya, un 59% de les persones ocupades del sector desenvolupa 

activitats de cinema i vídeo i enregistrament de so, a l‟Estat espanyol aquest percentatge es 

redueix al 53%; per contra, les que desenvolupen activitats de ràdio i televisió a Catalunya 

són el 39% mentre que a Espanya aquest percentatge augmenta fins al 44%.
23

 

 Segons l‟Idescat, al 2009, 8.075 persones estaven ocupades a Catalunya en activitats de 

cinema i vídeo i enregistrament de so dels les quals el 73% es dedicaven a les activitats de 

producció de cinema, vídeo i programes de televisió i enregistrament de so; i el 27% restant a 

les activitats de distribució de cinema, vídeo i programes de televisió i exhibició de cinema.  

 Al 2009, i segons dades aportades per l‟Idescat, els ocupats en les activitats de cinema i 

vídeo i enregistrament de so representen un 20% del total dels ocupats a Espanya, mentre 

que els ocupats en les activitats de ràdio i televisió només representen el 16% del total 

d‟ocupats a Espanya.  

 Segons l‟Idescat, la taxa d‟estabilitat en l‟ocupació en el sector audiovisual a Catalunya era, 
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 Rànquing de Mitjans de Comunicació Digitals en Català gener 2012. 
22

La comunicació a Catalunya. Resum 2011. Període: Gener a desembre 2011. El baròmetre de la comunicació i la cultura. 
23

Estadístiques de l‟audiovisual a Catalunya 2010. Institut d‟Estadística de Catalunya. Barcelona, juliol de 2012. 



 

  
Any 2013 /Pàg .19 

 

 

l‟any 2009  del 77% ,mentre que al conjunt d‟Espanya era del 71%. Les activitats de ràdio i 

televisió són les que tenen la taxa d‟estabilitat en l‟ocupació més elevada, a Catalunya és del 

84% i a Espanya és del 80%. Pel que fa a la taxa d‟estabilitat en, les activitats de cinema i 

vídeo i enregistrament de so aquesta es troba al 72% a Catalunya i al 62% a Espanya.  

 A Espanya el 2010 s‟ocupaven 146.400 persones al sector. A Catalunya, aproximadament 

29.000 persones, el que representa un 1% de l'ocupació a Catalunya i el 20% del total del 

sector a l‟Estat. 

 Al 2010, a Espanya, les activitats d‟edició presentaven 57.600 persones ocupades (39% de 

l‟ocupació al sector), les cinematogràfiques i de vídeo 31.600 persones (21%), les de 

radiodifusió 43.000 (29%) i les d‟altres serveis d‟informació 14.200 (10%). 

 En el primer trimestre de 2011, els centres de cotització en l‟activitat econòmica de la 

informació i les comunicacions a Barcelona eren 2.643, el 3,69% del total. 

 L‟afiliació al règim de la seguretat social, al primer trimestre de 2011, en l‟activitat econòmica 

de la informació i les comunicacions a Barcelona se situava en 46.477 persones. 

 A la província de Barcelona es concentren la majoria de les activitats del sector i de les 

persones que hi treballen. Gairebé dos de cada tres llocs de treball del sector es troben a la 

Regió Metropolitana de Barcelona (64,5%). Els àmbits d‟activitat que mostren una major 

concentració d‟ocupació a Barcelona en relació a la RMB i a Catalunya són les agències de 

notícies i altres serveis d‟informació (70,2% a Barcelona i 65,7% a Catalunya) i les activitats 

cinematogràfiques i de vídeo (67,5% a Barcelona i 59% a Catalunya). 

 L‟evolució de les dades d‟ocupació del sector de la comunicació mostren una pèrdua de 

40.700 professionals els anys 2009-2010, un 20%. En concret, a finals del 2009, Catalunya 

comptabilitzava un total de 1.388 periodistes a l‟atur, una xifra que dobla la registrada dos 

anys abans. 

 L'observatori de la crisi de la Federació d‟Associacions de Periodistes d‟Espanya (FAPE) 

estima que 7.823 treballadors han estat acomiadats d'empreses periodístiques des del 

començament de la crisi el 2008. 

 El juliol de 2012 dels 3.670 col·legiats del Col·legi de periodistes de Catalunya, 383 es 

trobaven a l‟atur, i més de la meitat eren majors de 35 anys. 
24

   

 
Fonts: Darreres dades disponibles. IDESCAT; Consell de l‟Audiovisual de Catalunya; ACC1Ó; Institut Català de les Indústries Culturals; 
Baròmetre de la Comunicació de Catalunya, Institut Nacional d‟Estadística; Col·legi de Periodistes de Catalunya; Rànquing de Mitjans de 
Comunicació Digitals en català; La comunicació a Catalunya. Resum 2011; La dieta cultural dels catalans 2011; i Anuari SGAE de les Arts 
Escèniques, Musicals i Audiovisuals 2012. 
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05Perfils professionals més demandats 

Perfils professionals de major qualificació 

Perfil formatiu 

El sector de la comunicació ha ocupat històricament a persones procedents de diferents oficis –

dibuixants, comerciants, fotògrafs, etc.-, i d‟estudis diversos –filòlegs, advocats, economistes, 

humanistes, historiadors, etc.- i, actualment, amb la incorporació de les noves tecnologies també a 

enginyers.  

 

Actualment, es demana que el professional del sector de la comunicació hagi estudiat un dels graus 

en comunicació (antigues llicenciatures) i hagi escollit una de les especialitats que ofereixen les 

diverses universitats catalanes – estudis de periodisme, estudis de comunicació audiovisual o estudis 

de cinema i televisió -. Aquests estudis ofereixen una preparació generalista que permet la 

incorporació a aquest sector amb garanties. 

 

Depenent de l‟especialitat cursada, és cada vegada més interessant aprofundir en la metodologia 

concreta de l‟especialitat mitjançant estudis de postgraus o màsters, centrats en un àmbit específic de 

l‟especialitat -per exemple, la comunicació interna, el disseny gràfic, la ideació i guionització de 

continguts, o bé la producció executiva. 

 

Un altre aspecte formatiu important, degut a les necessitats actuals del sector, és el coneixement 

d‟eines digitals, que es pot assolir a través de diversos programes formatius especialitzats. Aquests 

coneixements són molt valorats a l‟hora de poder donar resposta a les demandes del mercat. 

 

Els idiomes són sempre un valor afegit molt important per a tots els i les professionals. En l‟àmbit de 

la comunicació audiovisual i el periodisme, l‟anglès és el més sol·licitat, malgrat que qualsevol altre 

idioma aporta valor al professional i l‟organització en la qual s‟integri.  
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A banda d‟aquests requisits formatius, es tracta d‟una professió on són indispensables els 

coneixements en cultura general, així com, òbviament, el seguiment de l‟actualitat, sobretot si ens 

centrem en l‟àmbit del periodisme.  

Perfil competencial 

La professió de periodista o de professional de la comunicació audiovisual pot desenvolupar-se des 

de perfils molt diferenciats, i cadascun d‟ells requereix d‟una sèrie de competències específiques. Tot 

i això, hi ha una sèrie de competències generals que la pròpia professió demanda als seus 

professionals.  

 

Per una banda, podem destacar les competències comunicatives, malgrat sembli una obvietat, cal 

que el professional d‟aquest àmbit sàpiga expressar-se de forma oral i escrita amb claredat, amb rigor 

i de forma ordenada i sintètica.  

 

Cal destacar la necessitat de tenir una actitud de treball assertiva, amb una molt bona capacitat de 

treball en grup (indispensable en aquesta professió) i amb facilitat pel diàleg.  

 

Els món de la comunicació demanda professionals bàsicament amb curiositat, creativitat, i amb una 

ment oberta. Es valoren característiques com la creativitat, el criteri estètic i conceptual, i la 

comprensió i gestió de les fonts d‟informació. 

 

Exemples de perfils professionals del Catàleg d'ocupacions del web Barcelona Treball  

 
 Periodista polivalent 

 Infògraf /a digital 

 Guionista 

 Realitzador/a 

 

 

 

 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/P/fitxa5327/periodista-polivalent.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/I/fitxa5325/infograf-a-digital.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/G/fitxa5315/guionista.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/R/fitxa5319/realitzador-a.do
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Perfils professionals de menor qualificació 

Perfil formatiu 

En determinats càrrecs d‟aquesta professió, la diferència entre els perfils professionals de major 

qualificació i de menor qualificació en comunicació es pot donar, en principi, només en l‟experiència 

professional que es tingui en el sector més que per la formació obtinguda.  Però on sí que hi ha 

algunes diferències és entre els perfils més tècnics, habitualment ocupats per professionals que tenen 

una preparació especialitzada en imatge, so, arts plàstiques, multimèdia, etcètera, obtinguda 

mitjançant els cicles formatius de grau mitjà o superior dels que hi ha una extensa oferta a Catalunya. 

 

Les sortides per aquests especialistes (segons la formació) son múltiples i diverses, per exemple 

poden treballar de tècnic en il·luminació, de so, o bé tècnic de càmera de cinema, vídeo, televisió i 

espectacles; de tècnic en projecció digital; responsable de localitzacions; disseny d‟interactius i 

animació 3D; etcètera. 

Perfil competencial 

Donada la gran varietat d‟ocupacions implicades, els requeriments també són variats. Cada formació 

professional prepara per a l‟exercici qualificat de diverses professions donat que s‟adquireixen les 

competències professionals pròpies de cada títol i capacita per comprendre l‟organització i les 

característiques de l‟àmbit corresponent. En general, la preocupació per la qualitat del producte final, 

el treball en equip i l‟aprenentatge i ús aplicat dels coneixements es poden destacar com a 

competències principals d‟aquests experts. Avui en dia és imprescindible, a més a més, i en totes les 

ocupacions, el coneixement i ús de les tecnologies digitals. 

 

Exemples de perfils professionals del Catàleg d'ocupacions del web Barcelona Treball 

 
 Responsable de localitzacions 

 Animador/a 3D 

 Tècnic/a en projecció digital 

 Tècnic/a de postproducció 

 
 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/R/fitxa4642/responsable-de-localitzacions.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/A/fitxa4620/animador-a-3d.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa4646/tecnic-a-en-projeccio-digital.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa5321/tecnic-a-de-postproduccio.do
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06Escenaris de futur 

 

 
 

Debilitats 

 

 El sector de la comunicació és molt sensible als canvis que es produeixen en el seu entorn i 

actua com a termòmetre de la resta de sectors. Les crisis econòmiques l‟afecten 

especialment, sobretot perquè encara que les empreses consideren que la comunicació és un 

recurs que aporta valor a l‟organització, aquest no es percep amb tanta importància com 

altres (laborals, d‟R+D, immobilitzat, etcètera). 

 Existeix un cert descrèdit del sector pel que fa al valor que aporta i a la feina que realitzen els 

professionals que hi treballen. Això és degut, per una banda, a les fines barreres d‟entrada de 

professionals al sector, que han facilitat l‟accés a persones amb diverses habilitats -fotografia, 

art, redacció, disseny de webs- però sense coneixements ni formació específics; i per l‟altra, a 

la proliferació de continguts amateur, tant en el món periodístic com en la producció 

audiovisual, que desdibuixen la frontera entre els projectes professionals i els productes 

realitzats per aficionats a la comunicació.  

 La subcontractació de determinats processos de producció implica una part de pèrdua de 

control sobre el producte final i, per tant, també una possible pèrdua de qualitat. 

 La proliferació de perfils polivalents té aspectes positius, principalment econòmics, però 

també pot suposar en determinats casos una pèrdua de la qualitat de la feina feta, sobre tot 

quan aquesta la realitzaven professionals especialistes en una àrea determinada. 

 

Amenaces  

 

 La concentració de continguts provinents del mercat anglosaxó, majoritàriament dels Estats 

Units, que són líders d‟oferta en ficció cinematogràfica i televisiva, i del nord d‟Europa 

(Holanda i Regne Unit) amb molta oferta de nous formats per televisió d‟entreteniment, són 

una clara amenaça per a la producció de continguts en català o espanyol. 

 La pèrdua d‟ingressos provinents de la publicitat com a conseqüència de la reducció 

d‟inversions de les empreses. Aquesta reducció es deu, per una banda, a la disminució de la 

inversió de les empreses en publicitat, principalment per l‟actual situació socioeconòmica i, 
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per l‟altra, a la necessària diversificació de la inversió publicitària en tots els nous suports o 

canals més enllà dels tradicionals: premsa, ràdio i televisió.  

 La competència generada per altres activitats empresarials que ofereixen informació al gran 

públic ha fet perdre terreny als mitjans de comunicació tradicionals. En aquest sentit, els 

cercadors, els serveis de notícies de correu electrònic, determinats portals de la xarxa i els 

dispositius mòbils, estan oferint serveis de notícies que competeixen amb els que presten els 

mitjans de comunicació.  

 Encara persisteix una certa manca d‟estratègia a llarg termini d‟alguns mitjans de comunicació 

tradicionals en format paper com la premsa escrita, ha ocasionat la pèrdua de lectors del 

mitjans impresos. Aquests mitjans encara no són capaços d‟identificar un rol clar en l‟entorn 

digital i competeixen directament amb altres que a més d‟informació proporcionen 

immediatesa i actualització constant dels continguts.  

 La capacitat de la xarxa, la predisposició de les persones a participar-hi, a generar continguts 

i a difondre‟ls arreu, pot afectar a la credibilitat del sector, ja que els lectors poden confondre 

generadors de continguts professionals amb els que no ho són.  

 El desenvolupament de la tecnologia digital s‟ha de produir en consonància i en paral·lel a la 

digitalització dels continguts, ja que el periodisme digital no es pot caracteritzar només per l‟ús 

d‟una tecnologia sinó per la utilització dels instruments que la conformen per adequar els 

continguts a les necessitats socials. En aquest sentit, el canvi en els continguts no s‟ha 

produït al mateix ritme que els canvis tecnològics, ni en la formació dels futurs  professionals. 

 Important oposició del sector de la comunicació català a l‟aprovació, el 15 de febrer de 2012 

de la Llei "òmnibus" del sector audiovisual, per part del ple del Parlament de Catalunya. El 

text modifica tres lleis: la del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), la de Comunicació 

Audiovisual de Catalunya, i la de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). En 

relació al CAC, redueix de 10 a 6 els seus membres, i pel que fa a la CCMA, redueix de 12 a 

6 els membres del consell de govern i de 21 a 16 els de el consell assessor, i suprimeix la 

figura del director general de l'ens, traspassant les seves funcions a la presidència. Així 

mateix, el text preveu que el Parlament de Catalunya pugui triar a tots aquests membres per 

simple majoria absoluta, i no pas per dos terços com fins ara. L‟oposició creu que això 

representa la disminució del pluralisme dels òrgans de govern d‟aquestes institucions en favor 

de la majoria governamental, i una nova reducció d‟aportacions públiques a TV3 i Catalunya 

Ràdio.  

 La pèrdua de llocs de treball dels professionals del sector des de l‟inici de la crisi el 2008, que 

impacta negativament en la qualitat i pluralitat informativa. 
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Fortaleses  

 

 Els mitjans de comunicació a Catalunya constitueixen uns dels més cohesionats de l‟Estat 

amb una de les estructures més evolucionades, ordenades i jerarquitzades, el que els 

confereix un nivell de regulació i autoregulació que els distingeix de la resta de mitjans 

autonòmics. 

 El rigor i la qualitat de la major part del sector audiovisual i periodístic professional i dels seus 

productes davant de propostes més amateurs i amb baixa continuïtat.  

 Després d‟una època d‟incertesa del sector com a conseqüència del desenvolupament de la 

tecnologia, s‟ha assolit una certa estabilitat en l‟entorn digital.  

 La consolidació d‟un cinema català que es comença a reconèixer a escala internacional, 

sovint des de la innovació en el llenguatge i el tractament audiovisual. 

 En l‟àmbit d‟activitat de la indústria audiovisual, Barcelona és el segon nucli més important 

d‟Espanya. La capital catalana és un referent audiovisual a escala europea, tan en l‟àmbit 

públic com en el privat. A més a més, té una forta incidència en la producció videogràfica i 

publicitària. 

 Les empreses estan començant a incrementar el seu interès per la comunicació i la 

informació com a instrument per aportar valor afegit als seus productes, tant pel que fa a la 

gestió directa de la comunicació com a la indirecta. Aquest fet ha de representar noves 

oportunitats laborals per als professionals de la comunicació a mig termini.  

 Existeix una gran oferta formativa universitària i d‟escoles de formació prou consistent a 

Catalunya i concretament a Barcelona, com per disposar de suficients professionals 

qualificats al sector. De fet alguns estudis afirmen que només en l‟àmbit periodístic surten, 

cada any, més titulats universitaris dels que el mercat de treball pot absorbir. 

 Els mitjans de comunicació ofereixen la possibilitat de fer visible les opinions i reflexions de 

les dones i els homes, que són protagonistes del funcionament social i econòmic d‟un país, 

amb la qual cosa s‟erigeix com un pilar bàsic de la democràcia, el lliure pensament i la llibertat 

d‟informació.  

 La consolidació d‟un espai català de la comunicació ha permès reforçar la llengua pròpia.  

 

Oportunitats 

 

 Els últims anys s‟han caracteritzat per un creixement de l‟oferta de mitjans digitals a 

Catalunya. A més, els principals webs informatius han redissenyat els seus portals i alguns 

han invertit en innovació basada en la tecnologia i en la prestació de nous serveis. En 
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qualsevol cas, la digitalització està provocant transformacions notables en els hàbits de 

consum – cada vegada més personalitzats- i un replantejament de les estratègies 

empresarials per racionalitzar la cadena de valor de les diferents especialitats. 

 L‟apagada digital  i l‟eclosió de la TDT, que va suposar passar de set canals analògics a entre 

quaranta-quatre i cinquanta-dos canals digitals; i la possibilitat de veure la televisió a través 

d‟Internet –on creix exponencialment el consum de continguts televisius– han generat una 

segmentació de l‟oferta que ha modificat els criteris de valoració de l‟èxit d‟un producte. En 

aquest sentit, és probable que en un futur, aconseguir una quota del 10% sigui una proesa, i 

aquesta, la marcarà el contingut i no la cadena de televisió. 

 La multiplicació de l‟oferta televisiva, les plataformes amb emissions per satèl·lit, la televisió 

per cable i la televisió per Internet, contribuiran a consolidar el canvi que s‟està produint i a 

fomentar noves oportunitats laborals. 

 Les possibilitats tecnològiques de la TDT poden fomentar la generació de nous serveis, com 

són: la interactivitat amb l‟espectador , la possibilitat d‟escollir el producte que es vol consumir 

i l‟oportunitat de veure programes en versió original. 

 Aprofitar el prestigi que té Catalunya en el sector i dissenyar mecanismes de difusió i 

promoció del país en aquest àmbit pot esdevenir una oportunitat perquè empreses del sector 

s‟hi instal·lin. 

 El Col·legi professional de l‟audiovisual de Catalunya (CPAC), juntament amb representants 

dels mitjans de comunicació, associacions i col·legis professionals, sindicats, empreses, 

productors, universitats i administració, integren la mesa sectorial de mitjans de comunicació 

que es va constituir el mes de juliol de 2012 amb la voluntat de trobar una resposta a la greu 

situació que travessen els mitjans públics i privats de Catalunya, el teixit industrial i els 

professionals que hi treballen. Per començar a treballar es proposa mantenir l‟espai de 

comunicació local i nacional; trobar fórmules fiscals i financeres per afavorir l‟activitat 

empresarial; i analitzar l‟oferta universitària i les perspectives de futur del model de negoci 

dels mitjans de comunicació.  
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07Enllaços d‟interès 

 

Organismes internacionals 

 

European Audiovisual Observatory 

http://www.obs.coe.int  

 

International Federation of Journalists – IFG 

http://www.ifj.org/es  

 

European Publishers Council – EPC 

http://www.epceurope.org  

 

European Association of Communications Agencies – EACA 

http://www.eaca.be/   

 

Organismes nacionals 

 

Associació Catalana de Premsa Comarcal  

http://www.premsacomarcal.cat/ 

 

Associació Catalana de Premsa Gratuïta 

http://www.acpg.cat  

 

Associació de Publicacions Periòdiques en Català 

http://www.appec.cat/  

 

Associació de Revistes d‟Informació 

http://www.revistas-ari.com/  

 

http://www.obs.coe.int/
http://www.ifj.org/es
http://www.epceurope.org/
http://www.eaca.be/
http://www.premsacomarcal.cat/
http://www.acpg.cat/
http://www.appec.cat/
http://www.revistas-ari.com/
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Consell de l‟Audiovisual de Catalunya 

http://www.cac.cat  

 

Col·legi Professional de l‟Audiovisual de Catalunya  

http://www.cpac.cat  

 

Col·legi de Periodistes de Catalunya  

http://www.periodistes.org/ca/home.html 

 

Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya 

http://www.directorsdecinema.org/ 

  

Federació de Ràdios Locals de Catalunya 

http://www.radiolocal.cat/  

 

Federació d‟Associacions de Periodistes d‟Espanya 

http://www.fape.es/index.htm  

  

Fòrum d‟Entitats de Persones Usuàries de l‟Audiovisual 

http://www.cac.cat/web/forum/   

 

Guionistes Associats de Catalunya 

http://www.guionistes.cat  

 

Institut Català de les Indústries Culturals  

http://www.gencat.cat/cultura/icic/ 

 

SGAE 

http://www.sgae.es  

  

Esdeveniments internacionals (fires, congressos, etc.) 

 

Festival Internacional de Cinema de Berlin 

http://www.berlinale.de   

 

 

http://www.cac.cat/
http://www.cpac.cat/
http://www.periodistes.org/ca/home.html
http://www.directorsdecinema.org/
http://www.radiolocal.cat/
http://www.fape.es/index.htm
http://www.cac.cat/web/forum/
http://www.guionistes.cat/
http://www.gencat.cat/cultura/icic/
http://www.sgae.es/
http://www.berlinale.de/
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Festival Internacional de Cinema de Cannes 

http://www.festival-cannes.com/en.html  

 

Festival de Cinema de Venècia 

http://www.labiennale.org/it/cinema  

 

Esdeveniments nacionals (fires, congressos, etc.) 

 

Festival de Cine de Màlaga 

http://www.festivaldemalaga.com  

 

Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián  

http://www.sansebastianfestival.com  

 

Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges 

http://www.cinemasitges.com  

 

Semana Internacional de Cine de Valladolid 

http://www.seminci.es/  

 

Portals temàtics internacionals 

 

Periodismo internacional 

http://internacional.tripodos.com/default.asp  

 

Comunicació 21 

http://comunicacio21.cat/ 

 

ESCAC- Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya 

http://www.escac.es/  

 

Fundacc – El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura a Catalunya 

http://www.fundacc.org/fundacc/ca.html 

 

Portals temàtics nacionals 

 

Agenda de la Comunicación 

http://www.agendadelacomunicacion.es/directorio/index.php 

http://www.festival-cannes.com/en.html
http://www.labiennale.org/it/cinema
http://www.festivaldemalaga.com/
http://www.sansebastianfestival.com/
http://www.cinemasitges.com/
http://www.seminci.es/
http://internacional.tripodos.com/default.asp
http://comunicacio21.cat/
http://www.escac.es/%09
http://www.fundacc.org/fundacc/ca.html
http://www.agendadelacomunicacion.es/directorio/index.php
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Portal de la Comunicación 

http://www.portalcomunicacion.com  

 

Laboratori de Comunicació Pública 

http://www.labcompublica.info/ 

 

 

 

 

Cofinancen: 

http://www.portalcomunicacion.com/
http://www.labcompublica.info/

