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1. Què és l’Associació de Consumidors de Mitjans  
Audiovisuals?
L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya 
(TAC) és una entitat sense ànim de lucre, que treballa per uns mitjans 
audiovisuals de qualitat i en defensa dels drets dels usuaris, especialment 
dels nens, que són els més indefensos davant les pantalles.

L’Associació neix al 1985, arran de la preocupació d’uns pares i mares 
pels continguts que les televisions oferien als seus fills. Avui, TAC agrupa 
més de 17.000 persones.

En aquests últims anys, el desenvolupament tecnològic del món audiovisual 
i la pròpia demanda dels usuaris han conduït a una progressiva ampliació 
i adaptació del treball de l’Associació. Internet, els videojocs, el cinema 
i els mòbils han anat adquirint cada vegada més espai en el temps d’oci 
dels més joves i, en conseqüència, en el treball diari de l’Associació i de 
les seves iniciatives.

Socis amb quota

Homes: 595
Dones: 457
Nens: 670
Nenes: 620

ELS NOSTRES SOCIS
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Revista Contraste en paper i 
digital: una anàlisi crítica de l’oci 
audiovisual d’actualitat.

Web Contraste: un referent 
exclusiu d’informació i consulta 
sobre televisió, cinema, internet i 
videojocs.

Butlletí setmanal: newsletter 
amb totes les novetats i selecció 
del millor oci audiovisual per als 
professors i pares de escoles.

App Contraste: aplicació amb 
crítiques de cinema, televisió, 
videojocs i  internet.

Enquestes: recerca sobre els 
hàbits de consum audiovisual 
dels alumnes a través d’enquestes 
online i elaboració d’informes-
auditories.

Tecnoaddiccions: atenció i 
seguiment de les diferents 
patologies relacionades amb els 
dispositius digitals que es poden 
donar a l’àmbit escolar.

Recopilació de publicacions de la 
neurociència i la neuroeducació, 
especialment referides a la relació 
entre el consumidor menor i els 
dispositius digitals.

Sessions interactives per a pares 
i mares: els experts responen als 
pares sobre les seves inquietuds 
educatives en l’era digital.

Sessions interactives per a 
professors/es: cursos i sessions 
per a complementar la formació 
audiovisual dels docents.

Sessions interactives a alumnes: 
els estudiants es converteixen en 
consumidors crítics i actius a través 
de les activitats i dinàmiques a 
l’aula dirigides pels nostres experts 
de l’Associació de Consumidors de 
Mitjans Audiovisuals.

Aprendre a Mirar és un programa d’educació audiovisual dirigit a tots els 
nivells escolars –pares, professors i alumnes– que va néixer al 2003 com 
un projecte de l’entitat.

El seu objectiu és proporcionar als centres escolars instruments que 
facilitin l’educació audiovisual, minimitzant, d’aquesta manera, els efectes 
negatius de les pantalles, al mateix temps que pretén maximitzar els 
positius. 

Aquest programa integral ofereix a les institucions educatives instruments 
per ensenyar a mirar la televisió amb esperit crític; utilitzar internet de 
forma segura; escollir videojocs adients per a cada edat; educar en les 
diverses matèries curriculars a través del cinema i fer un ús responsable 
dels dispositius digitals.

2. Programa d’Educació Audiovisual Aprendre a Mirar

p

p

INFORMACIÓ FORMACIÓ RECERCA

p

p

p

p
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p
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Programa d’Educació Audiovisual Aprendre a Mirar
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Portal educatiu Contraste

La capçalera Contraste també existeix com a portal 
d’internet. Es tracta d’una web molt completa sobre anàlisi 
de l’oci audiovisual. Bàsicament té un bloc de crítiques 
per àmbits: televisió, cinema, videojocs i planes web o 
aplicacions per a mòbils i tauletes. 

I un altre gran apartat dedicat als blocs amb notícies 
destacades i articles de fons que ofereixen consells pràctics 
sobre un ús sa de les pantalles. El portal s’actualitza a diari 
i connecta directament amb les xarxes socials i el canal de 
Youtube per poder visualitzar els tràilers.

www.contraste.info

Revista edició impresa i edició digital

2.1. Activitats d’Informació

Un any més, l’Associació de Consumidors de Mitjans 
Audiovisuals ha editat mensualment Contraste Audiovisual. 
Es tracta d’una pràctica revista informativa i didàctica 
sobre oci audiovisual, que arriba a més de 34.000 famílies 
a través de les AMPAS de 100 institucions educatives de 
Catalunya i de la resta de l’Estat.

Els continguts es revisen constantment tenint en compte 
les opinions i suggeriments dels usuaris. A més, la revista 
compta amb crítics experts en els diversos àmbits (TV, 
cinema, videojocs i internet). Cada mes es publica la seva 
versió digital també per a tauletes amb més continguts, 
amb la inserció de vídeos i més interacció.

www.tac-online.wixsite.com/contrastedigital

Activitats d’Informació

http://contraste.info
http://www.tac-online.wixsite.com/contrastedigital
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Butlletí online per a subscriptors Newsletter online per a escoles

Es tracta d’un servei periòdic de cara al soci i sòcia de l’entitat, 
però també roman obert als consumidors interessants en les 
novetats principals   sobre defensa del menor, activitats i accions 
socials de TAC i drets dels usuaris en l’entorn digital. 

La subscripció és gratuïta i sempre convida al seu receptor a 
participar activament en la millora del sector audiovisual.

Aquest servei està pensat i dirigit al món educatiu. Sota la mateixa 
capçalera de Contraste, tres cops al mes, s’envia un recull dels 
titulars per importants per a  docents, pares i mares i estudiants. 

Les crítiques de les estrenes en cinema, televisió i videojocs 
més suggeridores pedagògicament. Els articles i notícies més 
enriquidors sobre ecología del consum de pantalles. Tot al servei 
de l’escola.

Activitats d’Informació Activitats d’Informació
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App Contraste, guia del ocio audiovisual

Fàcil, directe i útil. Així es pot definir l’aplicació gratuïta per als sistemes 
Android i iOS amb els continguts de la capçalera Contraste.

Es tracta d’una completa guia sobre cinema, televisió, videojocs i 
internet, que també conté crides a l’acció: compartir continguts i opinar 
a les xarxes socials. 

Al mateix temps, ofereix tot un apartat per a la denúncia de continguts 
i pràctiques contra la llei o molestes per l’usuari, sobretot el menor 
d’edat.

És un dels al·licients de Contraste amb una base de dades de més de 
4.000 pel·lícules, que augmenta cada setmana. La fitxa de cadascun dels 
films conté les dades tècniques, el tràiler, la sinopsi i la crítica; tot el 
necessari per escollir la millor opció cinematogràfica a casa i a les sales.

Activitats d’Informació
App Contraste, guia de l’oci audiovisual

Activitats d’Informació

Contraste App alberga una base de dades amb 1000 crítiques de programes 
i sèries i una graella amb la selecció dels millors espais del dia, catalogats 
per a públics i analitzats per crítics especialitzats. Aquesta aplicació 
també disposa d’una opció “despertador” que avisa quan comença un 
programa d’interès per a l’usuari.

Ofereix 400 jocs analitzats amb una valoració crítica i la possibilitat de 
filtrar per edats, gèneres o plataformes. Aquests filtres i rangs de cerca 
també estan habilitats en cinema, televisió i internet.

Cal afegir que aquesta App també analitza el valor educatiu i la qualitat 
d’altres aplicacions i planes web.

CINEMA

TELEVISIÓ

VIDEOJOCS

INTERNET

www.appcontraste.com
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2.2. Activitats de Formació
Sessions interactives per alumnes

Durant el curs 2015/2016 s’han impartit Sessions de Formació a 
més de 1.700 alumnes de Catalunya. 

També diversos formadors i especialistes de l’entitat han estat 
convidats a conferències, tallers i xerrades en altres punts de 
l’Estat per altres associacions, fundacions i escoles.

Sessions interactives per a professors i educadors

En 2015/2016 s’han impartit sessions d’informació i formació a 
uns 390 docents.

Al mateix temps, el director general de l’Associació va ser convidat 
a organitzar i impartir, 3 de maig, una macro-sessió sobre 
“Cervell, pantalles i eficàcia educativa” en el CRIF “Las Acacias” de 
Madrid. Van assistir uns 120 professors i professores. El nivell de 
participació va ser molt alt i l’avaluació que van fer els docents 
inscrits va ser positiva en un 98,5%.

Activitats de Formació

- Respectar i cuidar el teu cervell cada dia

- Divertir-se sense enganxar-te: temps dels videojocs

- Cinema i televisió actual: ficció i programes

- Tenir cura de la teva imatge, la teva identitat i els teus models

- Addiccions: videojocs, sèries i xarxes

- Com evitar el ciberassetjament i com actuar davant d’ell?

- Els meus drets com a consumidor digital i audiovisual

TÍTOLS DE LES SESSIONS

- Sessió especial sobre videojocs i xarxes

- Neuroeducació: les pantalles i el cervell adolescent

- Sèries de TV, cinema i videojocs de moda al 2015/2016

- Com evitar el ciberassetjament i com actuar davant d’ell?

TÍTOLS DE LES SESSIONS
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Sessions interactives per a pares i mares

Durant el curs passat s’han impartit vàries desenes de sessions 
als pares dels alumnes on el Programa d’Educació Audivisual està 
treballant total o parcialment.

Com a les conferències a mestres i estudiants, també s’ha convidat 
a experts de l’entitat a impartir dinàmiques i xerrades a altres 
punts de l’Estat.

3. Projectes socials de l’any

Formació i prevenció del ciberassetjament

Evitem les addiccions. Consum responsable de videojocs i internet

Foment i defensa dels drets del consumidor

Activa’t per la societat. Promoció de l’associacionisme

Programa d’atenció al consumidor audiovisual

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de 
Catalunya a través de l’Agència Catalana del Consum, TAC (Associació de 
Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya) ha desenvolupat cinc 
projectes específics, entre d’altres, d’acció social.

Activitats de Formació

- Li deixo la tauleta al meu fill? Per què ens agraden tant les 
pantalles?

- Com evitar les tecnoaddiccions en els meus fills?

- Com es diverteix el meu fill en Internet? Videojocs i xarxes

- Ajudar a aprendre “comptant amb les pantalles”

TÍTOLS DE LES SESSIONS

1.

2.

3.

4.

5.
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Ofereix xerrades, tallers i una consultoria d’hàbits per donar suport a 
les escoles en una qüestió que s’està convertint en principal a la nostra 
societat.

Projectes socials de l’any

Té com a objetiu aconseguir uns ciutadans, adults i joves, conscienciats 
de que hi ha una llei que els ampara. 

A través de la seva web, revista, App, xarxes socials i conferències, TAC 
informa i forma, però reclama i denuncia a aquelles empreses, mitjans, 
entitats o institucions públiques que vulneren la llei o no la fan complir, 
deixant desamparat el consumidor.

Desenvolupa una auditoria per conèixer els hàbits de consum dels joves 
de 12 a 16 anys a les escoles. La metodologia, una enquesta anònima, és 
molt eficaç per saber què fan amb el seu temps d’oci, com ho aprofiten i 
el grau de coneixement que tenen sobre els seus drets i els perills de les 
addiccions. 

Amb els resultats TAC ofereix una sessió formativa (que pot ser a pares, 
professors o alumnes) adaptada per fomentar el consum responsable.

1. FORMACIÓ I PREVENCIÓ DEL CIBERASSETJAMENT

2. EVITEM LES ADDICCIONS

3. FOMENT I DEFENSA DELS DRETS DEL CONSUMIDOR

Suposa tot un pla d’acció de l’Associació de Consumidors de Mitjans 
Audiovisuals. Des de la seva fundació, TAC ha tingut clar que una 
associació és viva si representa la gent de carrer i té base social. Per 
això, dedica recursos i esforços a augmentar el número de socis i sòcies 
que la integren; per promoure l’associacionisme propi d’una ciutat i país 
democràtics i lliures.

En aquest sentit, fa servir els seus mitjans de comunicació: revista, web, 
butlletins electrònics, xarxes socials, aplicació per a mòbils i tauletes, 
xerrades, participació a d’altres mitjans i espais públics com televisions, 
ràdios, fires, trobades de carrer o festes populars i escolars.

Projectes socials de l’any

4. ACTIVA’T PER LA SOCIETAT

Té una durada de tot l’any i constitueix una de les raons de l’existència 
de l’entitat. 

Qualsevol consulta, dubte, queixa, suggeriment, comentari i quelcom que 
vulgui transmetre un usuari, o fins i tot un estudiant que fa recerca sobre 
el món audiovisual i digital i la defensa del menor, té cabuda a TAC. 
El telèfon, el correu electrònic, la web, les xarxes socials, l’aplicació i 
l’atenció física a l’oficina a peu de carrer estan al servei del consumidor.

5. PROGRAMA D’ATENCIÓ AL CONSUMIDOR AUDIOVISUAL
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4. Voluntariat i estudiants en pràctiques
VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES

L’Associació va néixer gràcies al voluntariat. Ha crescut gràcies a ell. I ara, 
tot i la seva professionalització, abasta una gran diversitat de projectes 
i accions gràcies a les persones que creuen en TAC i hi participen en els 
diversos programes socials.

Des dels 18 fins als 80 anys, a l’entitat treballen voluntàriament unes 60 
persones a les activitats com els Premis Zapping, les anàlisis de continguts, 
l’edició web i xarxes socials, les xerrades sobre drets del consumidor, els 
tallers de prevenció de ciberassetjament i addiccions i altres tasques on 
sempre imprimeixen professionalitat i molta creativitat.

També des dels inicis, TAC ha cregut en què donar una oportunitat als 
estudiants és aprendre a dues bandes. 

A través de convenis amb les Universitats, cada any l’equip de l’Associació 
ensenya a estudiants en pràctiques com posar en acció allò que reben a 
les aules. 

Aquesta tasca sempre suposa un aprenentatge pel mateix equip de TAC. 
Compartir, explicar, escoltar la gent jove, treballar en equips molt diversos 
i integrar noves persones és una de les experiències més enriquidores i 
pròpies d’una entitat que representa persones i vol incidir en el món de 
la comunicació.

APRENDRE A DUES BANDES

Voluntariat i estudiants en pràctiques
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5. Activitats d’investigació, denúncia i comunicació

L’objectiu principal de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals 
de Catalunya és la defensa del menor al món audiovisual i digital. És per 
això que gran part del nostre treball es dirigeix a analitzar i, segons 
calgui, denunciar certs programes que incideixen negativament en el 
menor, mentre vulneren la llei.

A llarg de tot el 2016, l’Associació ha elaborat cinc informes  que ha 
presentat a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) 
per denunciar continguts de certes emissions que s’ofereixen en horari 
protegit o amb qualificació inadequada.

Un d’aquests estudis va ser enviat a la CNMC (l’organisme encarregat 
de vetllar pel compliment de la Ley Audiovisual) a l’octubre de 2016. 
El requeriment es va dirigir contra Mediaset-Telecinco perquè l’espai 
televisiu Mujeres y Hombres y Viceversa va oferir un contingut que 
fomentava clarament una actitud masclista, sexista i de possible violència 
i assetjament contra la dona. Totes aquestes dades es descriuen detallada 
i objectivament en l’informe. Al desembre de 2016, aquest organisme va 
donar resposta a la denúncia en un comunicat que minimitzava el que va 
passar al plató l’11 d’octubre.  

Malgrat aquesta resposta decebedora, venint d’una entitat pública i 
responsable de grans qüestions, TAC segueix treballant perquè es respecti 
el menor, la dona i altres minories i perquè es fomenti una relació equitable 
i sana entre persones.

ESTUDIS I DENÚNCIES SOBRE VULNERACIONS DE LA LLEI

El 64% dels programes que s’emeten diàriament en l’horari de superprotecció 
al menor de tarda (de 17 a 20 hores), en les cadenes principals, no són 
adequats per a la infància i vulneren el Codi d’Autorregulació de Continguts 
Televisius i la Llei de Comunicació Audiovisual.

Aquest és el resultat d’un estudi específic sobre Llei Audiovisual que 
l’Associació va elaborar a mitjans d’any 2016 (juny-juliol). 

L’objectiu és conscienciar els professionals del sector de la situació 
d’indefensa del menor i, al mateix temps, impulsar reformes legislatives 
i accions reals que obliguin a complir la llei ja existent. L’informe es va 
publicar a la web de TAC i es va comunicar als mitjans.

Els principals aspectes que es denuncien són el sensacionalisme i en 
les conductes asocials: la burla, la crueltat, el sexisme i el menyspreu. I 
també les temàtiques conflictives a les sèries: violència i un vocabulari 
poc educatiu per a menors d’edat.

Alhora, es reclama que les cadenes introdueixin un sistema de control 
parental en els continguts que pengen en les seves plataformes digitals. 
La migració del consum juvenil cap a aquests nous sistemes converteix en 
prioritària aquesta mesura. En tots dos casos, el del consum tradicional 
i el digital, s’insta a les autoritats i als organismes públics competents a 
que treballin amb més urgència en la línia d’oferir al menor un entorn 
audiovisual segur.

64% DE LA PROGRAMACIÓ DIÀRIA EN HORARI DE PROTECCIÓ VULNERA LA LLEI

Activitats d’investigació, denúncia i comunicació
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Entre d’altres participacions a televisions, ràdios, internet i premsa escrita, 
destaquem que El Punt Avui TV va convidar l’Associació de Consumidors 
de Mitjans Audiovisuals per parlar sobre l’actual paper de les dones en 
els mitjans audiovisuals.  

Al programa Ben trobats, es va defensar que la dona encara té poca 
visibilitat, especialment en àrees com la política o els esports. A més de 
la cap de comunicació de l’entitat, van compartir opinions i dades altres 
dones del món associatiu i periodístic.

El periòdic Ara va demanar opinió a l’Associació sobre els horaris televisius 
i els programes que enganxen els nens. 

El contingut principal de l’entrevista es va centrar en el problema que 
suposen els continguts dirigits a la infància que s’emeten en horari tardà 
a les cadenes.

L’Associació va defensar, un cop més, l’avançament del prime-time, 
sobretot a les televisions públiques, per afavorir les hores de son dels 
menors i també dels espectadors adults. 

DEBAT TELEVISIU A EL PUNT AVUI TV

Activitats d’investigació, denúncia i comunicació

ENTREVISTA AL DIARI ARA

L’Associació va establir un acord de col·laboració amb Mediació 
Global per dur a terme un concurs: Sant Jordi Antibullying.

La temàtica del certamen era l’assetjament escolar en els centres 
educatius amb la voluntat d’evitar-lo. 

L’objetiu principal era fer conscients els nens i adolescents 
d’aquesta problemàtica i encorartjar-los a actituds valentes a 
través de la creativitat.

Hi podia participar qualsevol estudiant en les diferents modalitats: 
el relat breu, la novel·la gràfica o el dibuix. També hi havia set 
categories, en funció de les edats dels alumnes: infantil, els tres 
cicles de Primària, els dos de l’ESO i tot Batxillerat.

El jurat va estar format per dos professors, dos mediadors i un 
periodista que decidiren el guanyador de cada categoria. 

El premi va ser una sessió sobre assetjament i ciberassetjament a 
l’escola de l’alumne guanyador.

6. Concurs Sant Jordi Antibullying



24 25ASSOCIACIÓ DE CONSUMIDORS DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA  ·  MEMÒRIA 2016 ASSOCIACIÓ DE CONSUMIDORS DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA  ·  MEMÒRIA 2016

Amb 21 anys d’història, els Premis Zapping ja són un referent al món 
de la comunicació i no necessiten cap tipus de presentació. Per això, la 
XXI edició, celebrada el 17 de març de 2016 a l’Auditori del CaixaForum 
Barcelona, va confirmar que els Zapping són els premis més autèntics 
de la televisió de qualitat de tot l’Estat i els únics guardons catalans 
veritablement escollits pels espectadors.

Cal destacar i agrair la gran participació de l’audiència en la votació, així 
com l’actitud activa del jurat que, com ja és tradicional, tria el guanyador 
entre els tres finalistes més votats pels usuaris en cada categoria. 
Tampoc es pot oblidar la tasca imprescindible abans, durant i després del 
lliurament de premis del gran equip de voluntaris i voluntàries.
 
Tots ells, juntament amb els socis de l’entitat i els professionals del sector 
de la comunicació configuren la idiosincràsia dels Zappping: uns premis 
de la societat per als professionals, sense barreres mediàtiques, però 
amb la voluntat de millorar la societat millorant els mitjans audiovisuals.  

Per cinquè any consecutiu, els guardons també van reconèixer les 
iniciatives de qualitat a la xarxa i els millors videojocs. 

L’acte va comptar amb l’assistència de més de 350 persones que, un poc 
més, va confirmar que els Zapping són els premis veritablement escollits 
pels consumidors i més valorats pels professionals.

7. XXI Premis Zapping

ACTUALITAT INFORMATIVA I ENTREVISTES
- Info K (Súper 3) 
- Salvados (La Sexta – Producciones del Barrio)
- Viajando con Chester (Cuatro – La Fábrica de   
   la Tele) 

ACTRIU
- Agnès Busquets (Polònia) (TV3 – Minoria Absoluta) 
- Ana Morgade (Olmos y Robles) (TVE – 100 Balas)
- María León (Allí abajo) (Antena 3 – Plano a Plano)
 
ACTOR 
- Bruno Oro (Polònia) (TV3 – Minoria Absoluta)
- José Mota (José Mota presenta) (TVE)
- Álvaro Cervantes (Carlos, Rey Emperador) (TVE –  
  Diagonal TV)

ENTRETENIMENT / CONCURS
- El club de la comedia (La Sexta – Globomedia) 
- El foraster (TV3 – Brutal Media)
- El hormiguero (Antena 3 – 7 y acción)

FINALISTES I GUANYADORS DE LA XXI EDICIÓ

XXI Premis Zapping

PRESENTADOR/A 
- Bertín Osborne (En la tuya o en la mía) (TVE –   
   Proamagna)
- Quim Masferrer (El foraster) (TV3 – Brutal Media)
- Ramón Gener (This is opera) (TVE – Brutal Media)

CULTURAL / DIVULGATIU / DOCUMENTAL
- Ingeniería romana (TVE – Digvision – Structuralia) 
- Sense ficció (TV3)
- This is opera (TVE – Brutal Media)

SÈRIES
- 13 dies d’octubre (TV3 – Batabat – Lastor Media)
- Allí abajo (Antena 3 – Plano a Plano)
- El Ministerio del Tiempo (TVE – Cliffhanger – Onza 
   Partners)

PROGRAMA DE TV LOCAL
- Des del campanar (El 9 TV)
- Joves, i què? (Olot Televisió)
- Nit de l’Esport, 60 anys d’història (m1tv – Televisió 
  del Maresme i El Maresme)
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FINALISTES I GUANYADORS DE LA XXI EDICIÓ

XXI Premis Zapping

MILLOR VIDEOJOC 
- Fifa 16 (EA) 
- Mario Marker (Nintendo)
- NBA 2K 16 (2K Games)

MILLOR VIDEOJOC INFANTIL
- Lego Jurassic World (Warner)
- Disney Infinity 3.0 (Disney) 
- Skylanders SuperChargers 
  (Activision)

MILLOR INICIATIVA INTERNET I APP 
PER A MENORS
- www.familiadigital.es
- www.boolino.es 
- App – Súper 3

Premi Especial de TAC al canal Clan de RTVE pels 
seus deu anys en antena oferint programació 
pròpia i aliena, produïda i seleccionada amb cura 
i detall per al públic més important: l’infantil.

Premi dels Grups d’Anàlisis de Programes (GAP) 
a Olmos y Robles, de TVE i 100 Balas, per la seva 
mescla de gèneres i escenaris, en un concepte de 
sèrie original i diferent, que entreté i aconsegueix 
arribar a un ampli espectre de públic.

Premi Valors al programa Cinergia de Gas 
Natural pel seu suport al sector audiovisual i al 
consum responsable, en sinergia amb cadenes 
de televisió i productores.

Premi de la Junta Directiva de TAC a l’espai de 
TV3 i El Terrat, Economia en colors, per la seva 
divulgació innovadora, propera i amena de la 
realitat empresarial i econòmica.

PREMIS NOMINALS

XXI Premis Zapping
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CADENES DE TELEVISIÓ
La 1 - L´informatiu
La 2 - Vespre a La 2
La Sexta - Salvados
TV3 - Telenotícies vespre - Alguna pregunta més? - 
Divendres
Olot TV

PREMSA
Ara
El Periódico
El Punt Avui
La Vanguardia
Regió 7 
Efe
Europa Press
Agència Catalana de Notícies

RÀDIOS
Cadena Ser, Catalunya Ràdio, Mataró Ràdio

WEBS
Ara.cat, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de 
Tarragona, Cine y tele, Comunicació 21, CCMA, Diari 
de Girona, Formula TV, La Vanguardia, Nació digital, 
Perdidos en la tele, Tarragona.cat, Vilaweb

RESUM DE PREMSA

XXI Premis Zapping 8. Conferències del Dr. Manfred Spitzer
La Fundació Aprender a Mirar juntament amb l’Associació de 
Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya (TAC) va 
coordinar les conferències que va impartir el Dr. Manfred Spitzer 
a Barcelona, a l’Ateneu Barcelonès el dia 20 d’octubre, i a Madrid, 
a l’Auditori de la SETSI (Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme) el 
dia 21.

El Dr. Spitzer és un reconegut psiquiatra, expert en neurociència i 
neuroeducació, autor de nombroses publicacions, com Demència 
digital, i ponent a les millors universitats d’Alemanya i Estats 
Units, com Harvard. 

El Catedràtic en Psiquiatria i Director del Centre de Transferència 
de Coneixements per la Neurociència i l’Aprenentatge en Ulm 
(Sttutgart), va exposar el funcionament físic del cervell. 

Davant d’un auditori total de 500 persones, va descobrir com tots 
els estudis duts a terme recomanen ser prudents i continguts en 
l’ús dels dispositius digitals i audiovisuals a les primeres etapes 
de la vida.
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L’èxit social d’aquestes conferències es posar de manifest en el ressò 
mediàtic:

- La Contra de La Vanguardia
- El Mundo Innovadores
- Diario Médico
- Diari ARA
- La Razón
- Agencia EFE

Conferències del Dr. Manfred Spitzer
RESUM DE PREMSA Euralva

Euralva (European Alliance of Listeners’ and Viewers’ Associations) és una 
organització independent d’associacions de diversos estats europeus, que 
representen l’interès dels oïdors i espectadors de serveis de radiodifusió 
i nous mitjans de comunicació que es poden rebre en els Estats membres 
del Consell d’Europa. Aquesta aliança agrupa associacions de 9 països 
europeus (Alemanya, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, Hongria, Noruega, 
Portugal, Suècia i Regne Unit), i dos països en qualitat d’associats: Austràlia 
i Canadà.

L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya 
ostenta la presidència d’Euralva des de fa cinc anys, en els quals ha rebut 
la votació de la majoria dels membres.

Comissió Europea
L’Associació, a través també d’EURALVA, és membre de l’Observatori 
Europeu Audiovisual. I també ens trobem inclosos al Registre de la 
Transparència. Al 2016, se li va fer arribar una consulta sobre una 
modificació a la Directiva Europea, on TAC va demanar canvis per millorar 
la protecció del menor en el nou entorn digital.

El president de TAC va ser convidat a un esmorzar-debat de la Cambra de 
Comerç a Brussel·les. A la conferència de Roberto Viola, Director General 
de DG Connect, es va parlar sobre Mercat Únic Digital i Ciberseguretat. 
Josep Mª Guerra i Mercadal, de TAC, va tenir l’oportunitat de preguntar, 
precisament, sobre la legislació en matèria de ciberseguretat de menors, 
destacant així la seva importància.

9. Presència Institucional
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Red.es
Red.es (dependent del Ministeri d’Indústria) és una entitat pública que 
treballa perquè la societat espanyola aprofiti al màxim el potencial 
d’Internet i les noves tecnologies.

L’Associació de Consumidors participa al costat dels principals agents 
implicats en els grups de treball públic-privats per a la protecció del 
menor en Internet, com a experts en etiquetatge digital, senyalització de 
continguts, control parental i normatives. 

L’objectiu d’aquest sistema és proporcionar informació positiva sobre 
els continguts de la xarxa per poder fer un filtre en positiu segons les 
necessitats del menor.

Ministeri de l’Interior
TAC també va participar al grup de treball de Seguretat i Privacitat, del 
Conveni de Col·laboració Públic-Privat Menors i Internet coordinat per la 
SGSICS (Ministeri de l’Interior).

Al 9 de maig 2016, una de les propostes de l’Associació va ser adaptada 
com a llei. S’ha convertit en Norma UNEIX l’Especificació Tècnica CEN/
TS 16080 de 2013 del Comitè Europeu de Normalització, en la qual es 
descriuen les categories i mètodes d’avaluació dels sistemes de filtrat i 
control parental. Es tracta d’un primer pas a l’hora d’oferir als consumidors 
uns mínims de qualitat que garanteixin el correcte funcionament i eficàcia 
dels programes de filtrat web i control parental.

Presència Institucional

OCTA
TAC és membre fundador de l’Observatori de Continguts Televisius 
Audiovisuals. Participa activament en el foment dels seus objectius de 
defensa del menor. 

Enguany, va elaborar un pla estratègic a la CNMC a petició de la mateixa 
Comissió Nacional. Les accions proposades feien referència, sobretot, a 
la sensibilització a través dels mitjans de la importància de reflexionar 
sobre el mercat, els consumidors i els continguts. També es va definir 
un projecte d’espot televisiu que fomentés les bones pràctiques, el 
compliment de la llei i la capitalitat d’escollir bé.

CNMC 
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) és l’òrgan 
estatal encarregat de les funcions d’instrucció d’expedients en matèria 
de comunicacions.  

TAC va participar realitzant un treball d’assessorament i consultoria per a 
la modernització i desenvolupament d’un pla de màrqueting per a la pàgina 
web www.tvinfancia.es, l’assistència tècnic-estratègica en l’elaboració de 
mecanismes d’etiquetatge digital, control parental, elaboració de llistes 
blanques de continguts adequats per a menors i control/verificació sobre 
l’adequació de les qualificacions dels continguts.

Presència Institucional
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Agència Catalana del Consum
L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals forma part del 
Consell de Persones Consumidores de Catalunya, adscrit a la mateixa 
Agència Catalana del Consum. A través d’ell, les entitats de consumidors 
es veuen representandes davant l’administració pública i la societat.

A més a més, per part de l’Agència, TAC rep el suport material i institucional 
per a dos dels seus objectius principals com són l’atenció a l’usuari i 
consumidor dels mitjans audiovisuals i la formació audiovisual, junt amb 
la informació a les persones consumidors.

Entitats del Foment de la Llengua Catalana
Des de fa dos anys, l’’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals 
de Catalunya està inscrita al Cens d’Entitats de Foment de la Llengua 
Catalana.

Aquesta agrupació d’agrupacions depén del departament de cultura de la 
Generalitat. Donat els serveis d’informació i formació i les activitats que 
TAC desenvolupa en llengua catalana, es considera una associació que 
fomenta l’ús professional i dinàmic del català.

Presència Institucional

CAC
L’Associació ha treballat amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
des de la seva creació al 2000. I des del 2001 forma part del seu Fòrum 
d’Entitats de Persones Usuàries de l’Audiovisual, que va presidir durant 
cinc anys. Ha participat en diverses comissions de treball, com la centrada 
en els usuaris de mitjans, la dels menors i l’educació o la de discriminació.

Consell Municipal de Consum
El Consell Municipal de Consum de l’Ajuntament de Barcelona  agrupa 
diverses entitats de consumidors que actuen i treballen a la mateixa 
ciutat.

Des de fa cinc anys, l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals 
també en forma part.

Presència Institucional

L’Associació de Consumidors Audiovisuals manté un acord de col·laboració 
amb Creu Coberta a la difusió d’activitats i projectes d’ambdues entitats. 
Algunes d’aquestes han sigut el concurs de curtmetratges de Creu Coberta 
i el Premis Zapping de l’Associació.

Associació de Comerciants de Creu Coberta
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