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Tema de la quinzena
Els mitjans de comunicació audiovisuals catalans centralitzen la
informació a Barcelona
Els mitjans de comunicació audiovisuals d'àmbit català informen de l'actualitat del
nostre país centralitzant la informació a Barcelona i la seva comarca. A més, es detecta un
repartiment territorial desequilibrat de la informació que s'emet en la televisió en funció del
número d'habitants de la localitat: els municipis de més de 50.000 habitants concentren
més del 80% de les notícies emeses en televisió però suposen el 55% de la població; en
canvi, els municipis per sota dels 50.000 habitants representen menys del 20% de la
informació tot i que en aquests hi viuen el 45% dels catalans.
Aquests són els resultats de l'Informe sobre Pluralisme Territorial, realitzat entre abril i juny
del 2007 pel Consell Audiovisual de Catalunya (CAC). El Consell realitza aquesta recerca per
vetllar per l'equilibri territorial del sistema audiovisual català, segons marca la llei sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya, Llei 22/2005 del 29 de desembre. En aquest sentit,
l'estudi ha analitzat els continguts informatius de TV3, 8tv, TVE (amb la desconnexió
catalana), Barcelona Televisió i la Televisió d'Hospitalet del Lobregat durant el període citat.
Efecte de capitalitat: L'interès informatiu està centrat a Barcelona com a conseqüència de
la seva condició de capital del país. De l’estudi se’n desprèn un clar efecte de capitalitat
informativa, ja que Barcelona rep una atenció superior al seu pes demogràfic la qual cosa
provoca un dèficit de pluralisme territorial. El Barcelonès suposa, respectivament, el 59%, el
55% i el 71% de les informacions sobre Catalunya aparegudes a TV3, TVE i 8tv, quan el seu
pes demogràfic és del 31% del total de la població catalana. Les comarques del Tarragonès i
el Baix Llobregat són les úniques que superen el 5% d’atenció mediàtica.
Multipolaritat. Amb tot hi ha una certa multipolaritat informativa ja que aquesta situació
de centralització informativa es repeteix a les capitals de les diferents demarcacions (Lleida,
Tarragona i Girona) que representen entre el 75 i el 100% de les notícies de la seva
respectiva comarca.
Silenci informatiu: Dues comarques no han merescut l'atenció dels mitjans durant els tres
mesos que s'han analitzat: l’Alta Ribagorça i la Terra Alta.
Dèficit informatiu en ensenyament, art i cultura i sobrerrepresentació en societat,
medi ambient i conflictes socials. L’estudi del CAC també ha fet recerca del pes que
cadascun dels àmbits temàtics informatius té per municipi en funció de la seva població. La
conclusió és clara: als municipis de menys de 5.000 habitants hi ha un dèficit informatiu en
ensenyament, política i art i cultura i una sobrerrepresentació en societat, medi ambient i
conflictes socials, en relació a la mitjana de les dades de tot el territori.
Informe sobre Pluralisme Territorial del Consell Audiovisual de Catalunya
Enquesta de percepció del món rural, impulsada per la Fundació del Món Rural

Notícies
Un informe científic explica la desaparició cíclica de les gambes de
Palamós
Un estudi elaborat per l’Institut de Ciències del Mar i l’Institut Espanyol d’Oceanografia
assenyala que la formació de cascades submarines és la causa de la desaparició cíclica de la
gamba de Palamós. Aquest és un producte molt popular a terres catalanes i una de les
captures més valuoses per a la confraria de Palamós. Les desaparicions es produeixen en
cicles de 6 a 11 anys i es basen en la interrelació dels ecosistemes del fons i la superfície
marina que seria la causant d’aquestes cascades. El descobriment permetrà dissenyar
programes d’avisos pels pescadors per evitar la sobreexplotació de l'espècie. Més info

El Pla de Transport de Viatgers proposa actuacions per millorar la
mobilitat arreu del territori
El Govern català ha previst en el seu Pla de Transport de Viatgers diferents actuacions per
millorar la mobilitat arreu del territori català. Entre les iniciatives previstes es contempla
l’ampliació i millora dels serveis ferroviaris a la Catalunya central i les comarques de Lleida
(amb tres noves línies de rodalies), així com el reforçament del transport públic viari a les
Terres de l'Ebre i les comarques costaneres. La Generalitat ja va territorialitzar la
planificació de la mobilitat a Catalunya quan va crear el 2005-2006 les autoritats territorials
de la mobilitat de Lleida, Girona, Bages i Camp de Tarragona. Més info

Una web que permet gestionar l'ús del GPS al medi rural rep un
premi al desenvolupament rural
El web anomenat Anda Rural, nascut arran de la iniciativa Rutes guiades per GPS i
impulsada per la direcció General de Desenvolupament Rural de la Junta d’Andalusia, ha
rebut el Premi Andalusia d’Agricultura i Pesca 2008. El portal permet als usuaris dissenyar,
gràcies a l'ús de les noves tecnologies, itineraris per l’entorn rural andalús i, alhora,
conèixer els serveis existents en l’àmbit que visitaran. Més info

Iniciatives rurals
Una web promou l'intercanvi de material escolar a l'Alt Empordà
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha posat en funcionament una pàgina web que pretén
fomentar l'intercanvi de material escolar entre els centres educatius de la comarca. Els
objectius bàsics que s’han marcat la iniciativa és la de reduir, reutilitzar, reciclar i estalviar
en l’ús d’aquest tipus de material. Mes info

Gastroteca.cat promou els productes agroalimentaris catalans
Gastroteca.cat, engegat per la direcció General de Comerç, té l’objectiu de facilitar l’accés
als productes de qualitat agroalimentaris catalans. El portal promou l’interès turístic i
gastronòmic dels productes, i vol esdevenir un nou canal de comunicació entre productors,
elaboradors, comerciants, restauradors i consumidors. La biblioteca gastronòmica digital
s’estructura en quatre seccions: Productes, On comprar-lo, On tastar-lo i Receptes. Més info

Agenda
Dona i treball en l'àmbit rural: La jornada, organitzada per la Fundació Maria Aurèlia
Capmany i la Fundació del Món Rural en el marc de la iniciativa Rudona, tindrà lloc al Palau
Centelles de Barcelona el proper dia 30 i centrarà els seus debats en les polítiques de
gènere laborals aplicades al món rural i en les experiències laborals i empresarials de les
dones arreu del territori català.
Modelling Agricultural and Rural Development Policies: A la jornada, que tindrà lloc a
Sevilla entre el 30 de gener i l'1 de febrer es presentaran les eines i enfocaments aplicats
per avaluar les polítiques de desenvolupament rural de la Unió Europea. Aquesta està
impulsada per l'Associació Europea d'Economistes Agraris.
L'organització territorial de Catalunya: els pobles, la base de l'equilibri: L'acte, que
tindrà lloc el 12 de febrer al complex Món Sant Benet a San Fruitós de Bages i està
organitzada per la Fundació del Món Rural, debatrà sobre l'organització territorial del
territori català i comptarà amb la participació del conseller de Governació, Joan Puigcercós.

Bibliorrural
Industria agroalimentaria y economía rural: competitividad y sostenibilidad- Un
informe elaborat per Liam Downey i editat pel Círculo de Innovación en Tecnología detalla
els reptes de competivitat i sostenibilitat de l'economia rural i agrària.
Género, psicología y desarrollo rural: La construcción de nuevas identidades- El
ministeri d’Agricultura ha editat un estudi sobre els factors piscosocials que intervenen en
l’èxode de les dones del medi rural.
Conclusions de les jornades Per una nova ruralitat en xarxa- La jornada, organitzada
per la Fundació del món rural, va analitzar els problemes específics del món rural en
infraestructures de transport i telecomunicacions.
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