
“Des de BTV obrim les portes a 
col·laborar amb l’Acord Ciutadà”
··· Quin és l’origen de 
BTV?  
BTV va néixer a mitjans dels 
anys 90 com a televisió públi-
ca de Barcelona, com a coixí 
de les televisions de districte 
que des de finals dels 80 havi-
en anat apareixent. Però apa-
reix ja com un projecte pro-
fessionalitzat i de ciutat, dife-
renciant-se de la resta d’ofer-
ta d’aleshores. 

Això no ho ha deixat de ser, 
però des de finals del 2014 
el que intentem fer és adap-
tar-nos al canvi de paradig-
ma del món actual de la co-
municació.

··· Quin paper té la in-
formació sobre l’àm-
bit social a BTV? 
Des del naixement de BTV i 
fins i tot abans, perquè això ja 
passava en les televisions de 
districte, l’àmbit social forma 
part del que és natural per a 
un mitjà com aquest. 

És un projecte de proximi-
tat, i en una ciutat tan diver-
sa i complexa com Barcelona, 
és el que té sentit fer. Nosal-
tres, per exemple, no fem in-
formació internacional i no 
fem molts continguts d’en-
treteniment, perquè ente-
nem que hem d’estar a prop 
de la gent  i, dintre d’aquesta 
proximitat, ens hem de preo-
cupar pels problemes del dia 
a dia de la gent. 

Això implica un compro-
mís a  l’hora d’explicar i de par-
ticipar en diferents iniciatives. 
Fem moltes campanyes que 
van des del Gran Recapte fins 
a campanyes solidàries de to-
ta mena. Creiem que és ne-
cessari participar, tenir aquest 
punt de compromís informa-
tiu en què els continguts so-
cials hi juguen un paper fo-
namental. 

···  Com uniran esforços 
BTV i l’Acord Ciutadà?  
Hi ha hagut una coincidèn-
cia d’agendes que ha facili-
tat l’acostament entre BTV i 
l’Acord. Però ho podríem ha-
ver fet abans. Celebrem que 
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hi puguem entrar. Aques-
ta col•laboració es visualit-
zarà simplement consta-
tant el que ja fem. Nosaltres 
per ser-hi, no farem més o 
menys informació social, la 
faríem igualment. Però el fet 
de formar-ne part reflecteix 
la nostra voluntat de treba-
llar de manera col•laborativa. 
Les coses quan es fan conjun-
tament acaben sortint millor. 

··· L’Acord participarà 
en algun projecte de 
BTV?
A la primavera veurem 
una primera proposta de 
col•laboració, el “Versió BTV”.  
L’any passat vam iniciar 
aquest projecte amb el “Ver-
sió BTV d’Escoles”, un dia en 
què els més petits feien tota 
la programació de BTV. En-
guany repetim aquest for-
mat dedicant-lo a la gent 
gran. Vam pensar que era 
una bona ocasió per treure 
partit d’aquesta participació 
en l’Acord, implicant a dife-
rents sectors a partir de cer-
tes edats.  

Es va buscar una excusa per 
obrir les portes del mitjà pú-
blic, democratitzar i fer par-
tícips diferents sectors de la 
societat per ensenyar els pro-
cessos de producció informa-
tiva i mostrar de què pot ser-
vir un mitjà a aquelles entitats 
que formen part de l’Acord. 

També és una manera de 
contagiar-nos d’una certa 
sensibilitat. De vegades ne-
cessitem excuses per conti-
nuar recordant a la gent per-
què fem tot això. Ho fem per-
què hi ha una sèrie d’emer-
gències socials que no poden 
ser desateses. Els mitjans de 
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comunicació hi tenim un pa-
per importantíssim per evi-
tar-ho.

Això és una iniciativa i ens 
haurà de servir una mica per 
dir si ens funciona, si ho po-
dem fer millor i si ho podem 
fer amb més freqüència. Jo 
crec que funcionarà i que en 
seguirem fent moltes més. És 
clar que l’Acord és el marc ide-
al per canalitzar com farem 
aquesta feina en els pròxims 
mesos. 

··· Què pot fer l’Acord 
Ciutadà per tenir més 
presència en els mit-
jans de comunicació?
Jo havia sentit a parlar poc de 
l’Acord Ciutadà, i això és simp-
tomàtic del fet que el missat-
ge no acaba de transmetre’s 
bé. Potser fa falta alguna ex-
cusa mediàtica perquè es do-
ni a conèixer, però també és 
veritat que avui en dia hi ha 
moltes excuses mediàtiques, 
com per exemple els dies in-
ternacionals, i la gent està una 
mica saturada. Tampoc tinc 
el ple convenciment que ai-
xò funcionés del tot. 

Jo crec que la feina ha de ser 
de més llarg recorregut i que 
a la llarga tothom tingui cons-
ciència que hi ha un mecanis-
me que es diu Acord Ciutadà 
que permet activar una sèrie 
d’accions quan fa falta. 

Estar de manera latent, no 
fer molt de soroll, però que 
tothom sàpiga que existeix; 
això seria una mostra de so-
lidesa, més que no fer una ac-
ció amb gran impacte medi-
àtic que després no es tradu-
eixi en res durant la resta de 
l’any. Tot i que això tampoc no 
és excloent. 

En tot el teixit social s’ha arri-
bat a crear tot un vocabula-
ri que la gent no entén. Pot-
ser caldria, per què la gent ho 
entengui, baixar un nivell de 
senzillesa. Qui millor s’ensurt 
és qui fa missatges molt sim-
plificats però que alhora no 
estan buits.

L’Acord és un projecte de 
llarg recorregut, per tant, el 
meu consell seria que no dei-
xeu de fer tot el que esteu 
fent, perquè entre altres co-
ses, sou capaços de seguir im-
plicant gent i de seguir crei-
xent. 

Potser s’hauria de sofisti-
car una mica aquest discurs, 
però sofisticar, en aquest 
cas, significa simplificar, que 
el missatge no sigui una co-
sa inintel•ligible. Quan cons-
truïm un missatge que s’ha 
allunyat tantíssim de la gent, 
al final ens estem allunyant de 
la vocació de comunicar. No-
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“Aquest tipus de 
projectes funcionen 
quan tothom té 
el mateix grau 
d’implicació”

més si la gent ho entén podrà 
col•laborar, ser solidari, apor-
tar alguna cosa.

 
··· Quin missatge voldri-
es compartir amb les 
entitats de l’Acord Ciu-
tadà?
Compteu amb BTV com a mit-
jà de comunicació que pot fer 
moltes coses. Tenim les por-
tes obertes, utilitzeu-nos, ara 
bé, tingueu en compte que 
els nostres recursos són limi-
tats. Nosaltres seguirem infor-
mant de tot, intentarem par-
ticipar a fer activitats com el 
“Versió BTV Sèniors”. 

Ens encanten els projec-
tes col•laboratius, en què ca-
dascú aporta alguna cosa. 
Aquest tipus de projectes 
funcionen quan tothom té 
el mateix grau d’implicació i 
es comparteix valors i objec-
tius. BTV pot aportar sobre-
tot les seves finestres al món. 

• Membre: BTV

• Lloc web: http://www.btv.cat
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“Els continguts 
socials juguen un 
paper fonamental 
en les nostres 
programacions”


