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1. #som
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, l’Associació 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/es amb quota
Homes: 650
Dones: 530

Socis/es sense quota
15.820

Presidenta:
Sra. Anna Plans

Secretari: 
Sr. Mauricio Pacheco

Sr. Josep Ma de Bofarull
Sr. Luigi Bugalla
Sr. Miquel Garcia
Sra. Miriam Cusí
Sr. Pablo Amor
Sra. Pilar Brujas

#els nostres socis #la junta directiva
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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 l’entitat i hi participen en els diversos 
programes socials. Des dels 18 fins als 80 anys, hi 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, Consumidors ha cregut que 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 l’Associació. 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

#som
voluntaris i estudiants en practiques'
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#som
relacions institucionals
L’Associació està registrada als organismes públics com la Generalitat de Catalunya en el Registre d’Associacions 
(número 7659) o l’Agència Catalana del Consum i el Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana.

En el marc de l’Ajuntament de Barcelona, estem al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes i al Consell de Consum de 
l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor.

L’Associació és part d’institucions com: Observatorio de Contenidos Televisivos Audiovisuales, OCTA (membre 
fundador; The European Alliance of Listeners’ and Viewers’ Associations, Euralva (actuals presidents); Observatori 
Europeu Audiovisual; Registre de la Transparència; Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de 
Medios, iCMedia (membre fundador); Consell Audiovisual de Catalunya, CAC al Fòrum d’Entitats de persones 
usuàries de l’audiovisual. 

L’Associació coopera conjuntament, entre moltes altres institucions, amb: Incibe i Red.es, del Ministeri d’Energia, 
Turisme i Agenda Digital; així com a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, CNMC amb assessorament, 
consultoria i enviament de queixes; al Ministeri de l’Interior amb un grup de treball de seguretat i privadesa, a 
Mediació Global co-organitzant un concurs i amb Universitats fomentant convenis de pràctiques.
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Servei educatiu 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 eines 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. #fem
Activitats d’informació com la revista Contraste en paper i digital, la Web Contraste, el butlletí setmanal, l’App 
Contraste iOS i Android. 

Activitats de formació (Programa d’Educació Audiovisual) basat en activitats de recerca, enquestes, recopilació de 
publicacions i suport de grups d’experts. 

Activitats de recerca en el camp de les tecnoaddiccions i neurociència i la neuroeducació, denúncia i comunicació:  
informes i estudis.

Esdeveniments: Premis Zapping i Festival Infantil.

Projectes Socials: cada any duem a terme diversos projectes i campanyes que inclouen a grups socials sensibles.

#programa d educacio audiovisual' '
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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 d’escoles.

App Contraste: aplicació amb 
crítiques de cinema, televisió, 
videojocs i  internet. També 
ofereix una zona per a denunciar 
i enviar suggeriments.

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. 
Es compta amb experts en salut.

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.

P

P

#INFORMACIÓ #FORMACIÓ #RECERCA

P

P

P

P

P

P

P

P
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Revista edició impresa i edició digital

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.

yumpu.com/user/audiovisualcontrastedigital

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-bloc 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.

contraste.info

#ACTIVITATS D’INFORMACIÓ
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Butlletí online per a subscriptors

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 l’Associació i drets dels usuaris en 
l’entorn digital. 

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

Newsletter online per a escoles

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 més importants per a  docents, pares i mares i estudiants. 

Les crítiques de les estrenes en cinema, televisió i videojocs més suggeridores pedagògicament també apareixen, 
junt amb els articles i notícies més enriquidores sobre ecologia del consum de pantalles. Tot al servei de l’escola.

Les escoles o centres educatius concerten amb l’Associació el sistema de difusió i distribució.
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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.

appcontraste.com
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És un dels al·licients de Contraste amb una base de 
dades de més de 4.780 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.

Contraste App alberga una base de dades amb més de 
1.130 crítiques de programes i sèries, catalogades per a 
públics i analitzades per crítics especialitzats. Aquesta 
aplicació també disposa d’una opció “despertador” 
que avisa quan comença un programa d’interès per a 
l’usuari.

Ofereix més de 500 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 pàgines web.

CINEMA TELEVISIÓ

VIDEOJOCS INTERNET
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Sessions interactives per alumnes

Durant el curs 2017/2018 s’han impartit Sessions de 
Formació a més de 3.400 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.

- Respectar i tenir cura del teu cervell cada dia

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

- Cinema i televisió actual: ficció i programes

- Preocupar-te de la teva imatge, la teva identitat i els 
teus models

- Addiccions: videojocs, sèries i xarxes

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

- Els meus drets com a consumidor digital i audiovisual

TÍTOLS DE LES SESSIONS

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 Audiovisual està treballant total o 
parcialment. 

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

- Li deixo la tauleta al meu fill?

- Perquè ens agraden tant les pantalles?

- Com evitar les tecnoaddiccions en els menors?

- Com es diverteix el meu fill en Internet? 

- Videojocs i xarxes

- Ajudar a aprendre “comptant amb les pantalles”

TÍTOLS DE LES SESSIONS

#ACTIVITATS DE FORMACIÓ
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Sessions interactives per a 
professors i educadors

Aquest 2018 l’Associació ha augmentat el nombre 
de tallers impartits a tota la geografia catalana, 
aconseguint fer arribar la seva formació a més de 
3000 alumnes, 800 famílies i 500 professionals de 
l’educació.

A més del contacte directe amb escoles públiques, 
concertades i privades, durant el 2018 va inaugurar-
se el cicle de tallers “Per saber més que els teus fills” 
per a adults, una proposta exitosa i de realització 
periòdica que tracta, de manera pràctica, temes 
concrets del món audiovisual que preocupen a 
educadors i famílies: les fake news, Instagram, 
configuració de privacitat, controls parentals, etc.

– Sessió especial sobre videojocs i xarxes

– Neuroeducació: les pantalles i el cervell adolescent

– Sèries de TV, cinema i videojocs de moda al 
2017/2018

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

TÍTOLS DE LES SESSIONS

Entre d’altres formats, també es va celebrar la jornada 
de formació en educació audiovisual a 50 membres 
del programa “Servei d’Educació per la Seguretat” de 
Guàrdia Urbana Barcelona.
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Tallers per a pares i mares

Aquets curs 2017/2018 s’ha consolidat una iniciativa 
que treballar per escurçar la bretxa digital.

Es tracta dels Tallers pràctics per saber més que els 
teus fills. Són sessions per adults que volen posar-se 
al dia en qüestions digitals que afecten els més joves.

Amb un reduït número de persones com alumnes, un 
expert en la matèria, imparteix un taller on, de manera 
pràctica i participativa, s’aprèn allò que es necessita 
per acompanyar els menors i joves en l’aventura digital 
que ens envolta.

“Gràcies per la classe magistral! Pràctica, útil i 
profitosa. Ara em sento més preparada per la defensa 
de la infància i l’adolescència a les xarxes socials. Cal 
que pares i mares estem al dia, la família és sempre el 
millor exemple!” (valoració d’una assistent)

- Qui som a Instagram?

- Connect@ts, però amb qui?

- Com es cuinen els enganys a internet?

En ells, s’ha explicat des de com fer-se un perfil a 
Instagram; com gestionar la privacitat en les xarxes 
socials; el recorregut que fa una imatge des del moment 
en què la fem pública; els efectes d’una o una altra 
estratègia als nostres perfils; fins les actituds i desitjos 
més habituals dels joves i adolescentes al món digital.

L’horari, lloc i preu són a l’abast de tothom. També es 
poden solicitar a l’entitat per a un grup d’amics o pares 
de l’escola.

TÍTOLS D’ALGUNS DELS TALLERS
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#fem
informes i estudis
Hem fet seguiment d’estudis com el de Continguts de les pàgines webs i de cadenes de televisió, o el relacionat amb 
el Prime Time televisiu i la Reforma Horària.

Es tracta de donar dades objectives i directes sobre dues situacions que compromenten la seguretat dels menors, 
en el primer cas, i la qualitat de vida familiar i de salut i descans dels consumidors, en el segon cas. També s’han 
complementat amb dues iniciatives de caire social i creatiu, com el concurs Pum! Ciberbullying i el projecte Bruna.

Els estudis es van difondre també a través d’una nota de premsa i de les xarxes socials.
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Prevenció del ciberbullying i foment del respecte a la xarxa
Prevenció de les addiccions derivades del mal ús dels videojocs, internet i les TIC
Foment i defensa dels drets dels usuaris i consumidors dels mitjans audiovisuals
Activa’t per la societat. Promoció de l’Associacionisme
Campanya informativa per un consum responsable i atenció al consumidor
Campanya per racionalitzar els horaris i avançar el prime time televisiu
Festival Infantil, jornada familiar sense pantalles i amb consum responsable
Programa d’Educació Audiovisual - Alfabetització mediàtica a les escoles

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.

1.

#fem
projectes socials

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
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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, l’entitat 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 10 a 18 anys a les escoles. La metodologia, 
una enquesta anònima, és molt eficaç per saber què fan amb el seu temps d’oci, com l’aprofiten i el grau de 
coneixement que tenen sobre els seus drets i els perills de les addiccions. 

Amb els resultats, l’Associació ofereix una sessió formativa, amb la neurociència de rerefons (que pot ser a pares, 
professors o alumnes) adaptada per fomentar el consum responsable.

2. EVITEM LES TECNOADDICCIONS

3. FOMENT I DEFENSA DELS DRETS DEL CONSUMIDOR

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. La recta final del I Concurs de foto-còmics “Pum Cyberbullying” per concienciar del 
problema del ciber-assetjament ha impulsat més formacions dinàmiques i experiencials i campanyes.

1. FORMACIÓ I PREVENCIÓ DEL CIBERASSETJAMENT
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Suposa tot un pla d’acció de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals. Des de la seva fundació, Consumidors 
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.

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 l’Associació de 
Consumidors. 

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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6. RACIONALITZAR ELS HORARIS I AVANÇAR EL PRIME-TIME TELEVISIU
L’Associació de Consumidors ha refermat el seu compromís, de tot l’any i anys anteriors, d’impulsar una racionalització 
dels horaris televisius que ajudi a la conciliació laboral i educativa de les famílies. No només els espectadors 
demanen un horari més adient, sinó que molts professionals de les cadenes també en són conscients i han fet una 
autocrítica. 

En aquest sentit, l’Associació va entrevistar professionals dels mitjans tan reconeguts com Roberto Leal (OT) que 
declaraven a favor de posar ordre en aquesta qüestió. 

Entre d’altres iniciatives, com un reportatge sobre el tema amb Enganxats, un representant de la Junta Directiva de 
l’Associació va participar, amb un breu parlament, a l’acte de presentació de la 5a Setmana dels Horaris, el divendres 
8 de juny. En aquell marc de col·laboració amb més entitats i institucions, l’Associació va defensar l’ús ecològic de 
les pantalles per part de cada persona, per tal de no robar temps al descans ni a l’espai de trobada en família.
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Amb 23 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 XXIII edició, celebrada l’1 de març de 2018 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.  

#fem
xxiii premis zapping
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ACTRIU
- Aura Garrido (El Ministerio del Tiempo – TVE-  
Cliffhanger - Onza Partners)
- Blanca Portillo (Sé quién eres – Mediaset - Filmax)
- Clara Segura (Nit i dia – TV3 - Mediapro)

ACTOR 
- Alejo Sauras (Estoy Vivo – TVE - Globomedia)
- Álvaro Morte (La Casa de papel – Atresmedia- 
Vancouver Media)
- Quim Gutiérrez (El accidente – Mediaset – 
Globomedia)

ENTRETENIMENT / CONCURS
- ¡Ahora Caigo! (Atresmedia - Gestmusic)
- Al cotxe (TV3)
- Res és impossible (TV3 - Indiemagic)

GUANYADORS DE LA XXIII EDICIÓ PRESENTADOR/A 
- Manuel Fuentes (Tu cara me suena – Tu cara no me      
suena todavía– Atresmedia)
- Roberto Leal (España directo – Operación Triunfo   
2017- TVE)
- Ruth Jiménez (Tarda oberta – TV3)

CULTURAL / DIVULGATIU / DOCUMENTAL
- Aquí la tierra (TVE - Catorce Producciones)
- Hermano Mayor (Cuatro - Plural Entertainment)
- This is art (TV3 - Brutal Media - Movistar)

SÈRIES
- La casa de papel (Atresmedia - Vancouver Media)
- Mambo (TVE - PlayZ - Different Entertainment)
- Sé quién eres (Mediaset - Filmax)

MILLOR INICIATIVA INTERNET I APP 
- Web www.b-resol.com
- Web www.parentalclick.com
- Web www.dialogando.com.es
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PROGRAMA DE TV LOCAL
- Concurs joves cuiners Àngel 
Moncusí (Lleida Televisió)
- El club dels potes morts. El càsting 
(el 9 TV) 
- Fénix, cinc anys després de la 
tragèdia (Empordà Televisió)
- La nostra escola (Televisió de 
Badalona)

MILLOR VIDEOJOC 
- Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy 
(Activision)
- Fifa 18 (EA)
- The legend of Zelda: Breath of the 
Wild (Nintendo)

MILLOR VIDEOJOC INFANTIL
- Just Dance 2018 (Ubisoft)
- Lego Worlds (Warner)
- Super Mario Odyssey (Nintendo)

Premi Especial a TVE per l’espai Clásicos y Reverentes, a través 
del qual es promocionen els joves intèrprets de música clàssica i 
se’ls dóna l’oportunitat de treballar amb professionals de la talla 
dels músics de l’Orquestra de RTVE

Premi dels Grups d’Anàlisis de Programes (GAP) a la producció 
de Movistar+ La zona per invertir en qualitat i noves idees en la 
ficció autòctona

Premi Valors al programa L’ofici de viure de TV3 per proporcionar 
eines assequibles a tothom per afrontar amb optimisme els reptes 
de viure a la societat actual

Premi de la Junta Directiva de l’Associació de Consumidors de 
Mitjans Audiovisuals de Catalunya al videojoc RiME desenvolupat 
per Tequila Works: una aventura gràfica dirigida a un ampli públic, 
que combina bon disseny, originalitat, bellesa i diversió i que 
demostra el potencial de la producció autòctona

PREMIS NOMINALS
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CADENES DE TELEVISIÓ
La 1 – Retransmissió en streaming
La 1 – Telediario
La 1 – España Directo
La 1 – Corazón
TV3 – Retransmissió en streaming
TV3 – TN Vespre
3/24 – Notícies
Antena 3 – Noticias
La Sexta – Noticias
El 9 TV – Notícies
Televisió de Badalona – L’informatiu

PREMSA
El Periódico, La Vanguardia, Diez minutos, 20 
minutos, Efe, Europa Press, Agència Catalana de 
Notícies, Diari de Girona, Hola!, Teleprograma

RÀDIOS
Onda Cero - Matinades de Catalunya
Catalunya Ràdio - L’informatiu

WEBS
Cine y tele, Comunicació 21, CCMA, RTVE, Vertele, 
Vilaweb, Mundoplus.tv, lameva.barcelona.cat, 
Getty Images, Enganxats

RESUM DE PREMSA
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#fem
festival infantil
Les més de 300 persones que van assistir el diumenge 21 d’octubre al Festival Infantil organitzat per l’Associació de 
Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya no oblidaran la felicitat dels més petits durant tota la jornada.

El dia va ser tot un èxit, Torre Jussana va omplir-se de famílies amb ganes d’una diada lúdica diferent. En aquesta 
edició número vint-i-dos, el Festival Infantil va comptar amb moltes activitats i tallers amb els quals fomentàvem 
el consum responsable,

A més, els joves participants també van poder jugar a inflables diferents. Com no podia ser d’una altra manera, 
l’espectacle central de la festa va ser la visita de Mario Bros i La Patrulla Canina.
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1. Ser un pont comunicatiu entre el consumidor i les empreses del món audiovisual.

2. Ser una oficina d’atenció a les persones consumidores que intensifiqui la seva activitat i sigui més coneguda entre 
tots els ciutadans consumidors.

3. Augmentar el nombre de reclamacions i mediacions com a conseqüència d’haver arribat a ser coneguda per més 
consumidors.

4. Perfeccionar tècnica i humanament la gestió dels canals de comunicació i atenció amb l’usuari.

5. Innovar en aquests canals per escurçar els temps dels tràmits i simplificar l’accés comunicatiu (App, Xarxes, 
WhatsApp...).

6. Respondre més i millor (quantitat i qualitat) a les demandes socials: queixes, reclamacions, necessitats informatives 
i formatives.

7. Donar més veu al consumidor en un reforç de la base social pròpia i aliena.

8. Impulsar la presència del consumidor (la seva veu quan reclama o demana) als mateixos mitjans tal com permet 
i defensa la llei.

9. Impulsar actuacions conjuntes i processos de fusió d’entitats adreçades a la protecció de les persones consumidores.

3. #hem aconseguit



27ASSOCIACIÓ DE CONSUMIDORS DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA  ·  MEMÒRIA 2018

4. #hem aconseguit
presencia institucional
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 sis anys, en els quals ha rebut la votació de la majoria dels membres.

Comissió Europea
L’Associació, a través d’EURALVA, és membre de l’Observatori Europeu Audiovisual. I ens 
trobem inclosos al Registre de la Transparència. En aquest àmbit, s’ha continuat amb la 
tasca començada fa dos cursos, quan es va respondre a una consulta sobre una modificació 
a la Directiva Europea. En ella, l’Associació va demanar canvis per millorar la protecció del 
menor al ’entorn digital. Aquestes qüestions també les fa ver públiques en un Fòrum, on 
eren els representants únics dels usuaris, que va celebrar el Parlament Europeu a Barcelona.

Per altra banda, i entre altres accions i converses, el set de desembre, una portaveu de 
l’Associació va assistir a Estrasburg on es va debatre entorn del rol de la dona en el sector 
audiovisual. Organitzada per l’Observatori Europeu de l’Audiovisual, l’objectiu fonamental 
va ser posar en comú estudis i coneixements i coordinar propostes i possibles accions entre 
diferents països i entitats.

'
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Red.es
Participació activa de l’Associació en els grups de treball públic-privats sobre seguretat, 
privacitat, confiança digital, formació i sensibilització. Treballa en un conjunt de propostes 
i projectes destinats a reforçar la defensa dels menors a internet.

Ministeri de l’Interior
L’Associació 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).

OCTA
Consumidors és fundador de l’Observatori de Continguts Televisius Audiovisuals. Participa 
en el foment dels seus objectius de defensa del menor i organitzant una jornada annual.

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. Allà fa arribar 
l’Assocació les queixes i consultes.   

Agència Catalana del Consum
L’Associació 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.

Assessorament en la constitució del Centre d’Internet Segura, reconegut en l’àmbit 
europeu. Participació en el procés de creació i configuració del IS4K i les seves accions.

IS4K
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Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana
Des de fa quatre anys, l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya 
està inscrita al Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana. Enguany va participar a 
l’acte es va lliurar un dels VII Premis Pompeu Fabra al conjunt d’entitats que formen part 
del Cens.

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. Diverses en les aplicacions dels 
continguts que defensen, les associacions tenen un front común en conscienciar sobre 
civisme i drets. L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals ofereix al Consell 
Municipal el corpus formatiu en pantalles i consum a l’era digital.

Consell de l’Audiovisual de Catalunya (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.

L’Associació de Consumidors Audiovisuals manté un acord de col·laboració amb Creu 
Coberta, una entitat de comerciants activa. L’objectiu és la mútua difusió d’activitats i 
projectes d’ambdues entitats. Algunes d’aquestes han estat el concurs de curtmetratges 
de Creu Coberta i el Premis Zapping de l’Associació.

Associació de Comerciants de Creu Coberta
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