
NOTICIESNOU9EL Divendres, 1 d’octubre de 2021 15MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Granollers

O.S.

El concurs de talents musi-
cals Operació Paki, un dels 
programes estrella de la gra-
ella de TV Cardedeu durant 
la passada temporada, va 
guanyar aquest dimecres el 
guardó al Millor Contingut 
Audiovisual dels Premis de 
Comunicació Local 2021. 
Els premis es van lliurar 
dimecres a Roca Umbert en 
el marc del MAC, després 
d’haver-se donat a conèixer 
els guanyadors.

“Estem molt emocionats. 
Parlem d’un programa que 

hauria estat impossible 
realitzar sense el suport 
dels més de 40 voluntaris 
que col·laboren habitual-
ment amb el projecte de 
televisió comunitària de 
TV Cardedeu”, destacava 
la directora de l’emissora, 
Maria López, en declaraci-
ons a EL 9 NOU.

“Aquest reconeixement no 
deixa de ser una manera de 
compensar la feina de tots 
aquests voluntaris. Nosal-
tres no tenim mitjans per 
pagar la seva feina, que ha 
resultat imprescindible per 
arribar fins aquí. Per això 
és tan important que tota 

aquesta tasca es vegi recone-
guda amb un premi d’aques-
tes característiques”, afegia 
López. “Fins i tot abans de 
guanyar el premi, ja estàvem 
molt contents amb els resul-
tats del programa”, assegu-
rava.

“Fer Operació Paki és una 
experiència molt enriqui-
dora. És un programa fet 
amb pocs mitjans, i això fa 
que sigui tot un repte tirar-
lo endavant i que surti bé. 
Però ho hem aconseguit. I 
el més important, hem cons-
tatat que totes les persones 
implicades van creure en 
el projecte des d’un prin-

cipi. Parlem d’un equip de 
40 voluntaris, dels quals 
no hem obtingut mai un 
no com a resposta. Això és 
admirable”, apuntava el rea-
litzador del programa, David 
Auladell.

Una altra producció valle-
sana, el programa Tu qui ets? 
I ara què?, de Vallès Visió, 
havia quedat finalista a la 
categoria de Millor Contin-
gut Multimèdia d’aquesta 
convocatòria dels Premis 
de Comunicació Local. En 
total s’hi havien arribat a 
presentar més de 100 pro-
jectes provinents d’arreu de 
Catalunya.

amb l’agent de policia que 
en sap més, sinó amb el que 
va investigar aquell cas.” 
Porta també va lamentar les 
dificultats del seu equip de 
producció a l’hora d’accedir 
a bona part dels sumaris 
dels casos narrats a la sèrie. 
“Tenim una justícia poc 
transparent, i això no hauria 
de ser així en un estat demo-
cràtic del segle XXI.”

l’algoritme humà i 
l’algoritme digital

“El podcast és l’algoritme 
humà. En el fons, qui fa un 
podcast musical no deixa de 
ser un prescriptor, i en certa 
manera això el converteix 
en una alternativa als algo-
ritmes digitals de les grans 
plataformes.” Ho va observar 
el fundador del prestigiós 
segell discogràfic indepen-
dent Subterfuge Records i de 
la plataforma digital Subter-
fuge Radio, Carlos Galán, en 
el marc d’una taula rodona 
sobre el present i el futur de 
la ràdio musical on també 
van participar el director 
d’iCat, Carles Aledo; el popu-
lar podcaster Molo Cebrián; 
la directora de Radio Prima-
vera Sound, Marta Salicrú, i 
un dels fudnadors de Scan-
ner FM, Bruno Sokolowicz, 
aquest últim com a modera-
dor.

Durant la sessió, els qua-
tre ponents van explicar les 
seves experiències al sector 
i les estratègies de posicio-
nament dels seus respectius 
mitjans. “Jo sempre havia 
estat un gran fanàtic de la 
ràdio musical, em sabia de 
memòria els noms de tots els 
programes que hi havia en 
antena. Fa uns anys em vaig 
adonar que havia deixat d’es-
coltar-la perquè hi trobava 
a faltar continguts genuïns, 
fets per persones que optes-
sin per ser elles mateixes en 
lloc de provar d’adaptar-se a 
les tendències del moment. 
A l’hora de fer ràdio o de fer 
un podcast, la clau de l’èxit 
és ser un mateix. Així ho fan 
els youtubers”, va apuntar 
Cebrián.

Els guardons es van lliurar a Roca Umbert en el marc del Mercat Audiovisual

‘Operació Paki’ de TV Cardedeu, 
Premi de Comunicació Local
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maria lópez, directora de tV Cardedeu, i david auladell, realitzador d’‘operació Paki’, en el moment de recollir el premi


