QUADERNS
DEL CAC

ISSN (electrònic): 2014-2242 / www.cac.cat

Unificació de continguts audiovisuals a la iTV, un reclam
per atraure generacions més joves a la gran pantalla:
el cas d’Ultra TV
Tiffany Marques

Jorge Ferraz

Membre de Digimedia, Departament de Comunicació i Art de
la Universitat d’Aveiro
tiffanymarques@ua.pt
Codi ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6662-7998

Membre de Digimedia, Departament de Comunicació i Art de
la Universitat d’Aveiro
jfa@ua.pt
Codi ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0492-2307

de

Abreu

Rita Santos
Membre de Digimedia, Escola Águeda de Tecnologia i Gestió
de la Universitat d’Aveiro
rita.santos@ua.pt
Codi ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9741-6210
Resum
Els hàbits de consum a la televisió, especialment entre les
generacions més joves, han canviat a causa de la fragmentació
dels continguts en diverses plataformes. Tanmateix, com que
les grans pantalles s’associen a la comoditat, el televisor segueix sent un dispositiu desitjat per veure continguts audiovisuals. Tenint en compte aquest escenari, un enfocament de la
televisió interactiva (iTV) que ofereix una unificació de continguts audiovisuals de diferents fonts pot atraure el públic més
jove, que cada vegada s’allunya més d’aquest dispositiu. Mitjançant l’anàlisi d’articles científics amb resultats sobre Ultra
TV (una solució d’iTV per a la unificació de continguts i fonts
lineals i no lineals), aquest article pretén reflexionar sobre la
influència potencial de la unificació de continguts en els comportaments i la relació de les generacions més joves amb la
gran pantalla. L’anàlisi realitzada ha demostrat que una solució
que ofereix comoditat i accés àgil als continguts de diferents
fonts (televisió lineal i no lineal, Netflix, YouTube, Facebook)
mitjançant una interfície d’usuari única té el potencial d’atraure els consumidors més joves perquè utilitzin la iTV més sovint.
Paraules clau
Convergència televisió-web, televisió interactiva, consum de
televisió, unificació de continguts, continguts audiovisuals.

Introducció
Amb la proliferació de canals de comunicació i la naturalesa
omnipresent de les tecnologies i les comunicacions, els mitjans
de comunicació són sempre presents en la vida diària dels
consumidors (Jenkins 2001). No obstant això, el consum de
mitjans de comunicació ha canviat al llarg dels anys, ja que
les persones consumidores busquen contingut que s’adapti
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Abstract
TV consumption habits have changed, especially among the
younger generations, due to content fragmentation over several
platforms. However, given the comfort associated with large
screens, the TV set is still a desired device for watching
audio-visual content. In this scenario, an interactive TV (iTV)
approach that offers a unification of audio-visual content
from different sources can attract younger consumers who are
increasingly moving away from this device. Through the analysis
of scientific papers with results from Ultra TV (an iTV solution
for the unification of linear and non-linear content and sources)
this paper aims to reflect on the potential influence of content
unification on the behaviours and relationship of younger
generations with the large screen. The analysis undertaken
showed that a solution which provides comfort and agile
access to content from various sources (linear and non-linear
TV, Netflix, YouTube, Facebook) using a unique User Interface
has the potential to attract younger consumers to use iTV more
often.
Keywords
TV-Web convergence; interactive television; television
consumption; content unification; audio-visual content.

més a les seves preferències i activitats individuals (Fleury
2016). A més, els consumidors de mitjans i audiovisuals ja no
tenen només un paper passiu, com a receptors del missatge
comunicatiu, sinó com a persones usuàries actives (Sparviero
2019) que interactuen en un mitjà ple de possibilitats.
Tal com afirma Jenkins (2006), la convergència mediàtica
és el flux de contingut en diferents plataformes multimèdia,
la cooperació entre sectors i el comportament migratori de les
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audiències objectiu, que tenen un paper important en la creació
i la distribució de continguts. Per tant, aquesta convergència
s’ha d’estudiar tant en termes de canvis socials com tecnològics.
En el cas de la televisió, les tecnologies relacionades i els hàbits
de consum dels espectadors han evolucionat considerablement
(Abreu et al. 2017; Cesar, Knoche i Bulterman 2010). La
persona consumidora juga un paper actiu en la seva interacció
amb la televisió, perquè té la necessitat de tenir més control
sobre els continguts disponibles. L’experiència televisiva també
ha experimentat canvis en la manera en què els espectadors
i les espectadores tenen accés als continguts a la televisió, ja
que, cada cop més, aquests continguts són compatibles amb els
serveis de vídeo sota demanda (VoD, per les sigles en anglès)
(Vanattenhoven i Geerts 2015) i televisió a la carta (Abreu et al.
2017). La convergència entre televisió i web, més precisament
la connexió entre l’anomenada “televisió més convencional” i
els serveis a través d’Internet, ha permès que els consumidors
busquin informació, interactuïn amb amics o companys i
seleccionin altres dispositius, com ara ordinadors portàtils,
per obtenir informació complementària sobre programes de
televisió, a més de continguts de transmissió lliure (OTT, per les
sigles en anglès) (Hess et al. 2011), la qual cosa ha afavorit la
creació de noves experiències d’usuari i un consum més adaptat
a la lògica de qualsevol moment i de qualsevol lloc. A més, la
convergència entre televisió i web ha permès que la televisió
interactiva (iTV) permeti la visualització de diferents continguts
web, en una lògica d’unificació de continguts a la televisió.
Aquest enfocament permet que els usuaris gaudeixin d’una
selecció més àmplia de continguts, sense haver de canviar de
dispositiu, cosa que pot resultar especialment temptadora per
a usuaris joves que veuen essencialment continguts OTT (Abreu
et al. 2019).
Tal com ja ha assenyalat el sector (Abreu et al. 2018), la
unificació pot ser un actiu, sobretot a casa, on la gran pantalla
de televisió segueix sent el dispositiu dominant per veure
continguts de televisió. A més, si la unificació de continguts
es pot recolzar mitjançant una sola interfície d’usuari única
i coherent per a totes les fonts de continguts, pot ser un
reclam per atraure generacions més joves acostumades a
veure continguts audiovisual a Internet (Ericsson Consumerlab
2017), ja que aquestes generacions es beneficiaran de tot el
contingut que desitgin, a la pantalla gran, sense necessitat de
saltar d’aplicació en aplicació, en un ecosistema amb diferents
interfícies de persona usuària.
En aquest context, aquest article pretén reflexionar sobre
aquesta hipòtesi, mitjançant l’anàlisi de la solució Ultra
TV,1 que combina contingut de televisió (lineal i no lineal) i
continguts OTT en una única interfície de televisió, a través
d’articles relacionats que descriuen les seves característiques
i els resultats de la seva avaluació en una prova de camp.
Després d’aquest apartat introductori, l’article s’estructura
de la manera següent: el segon apartat reflexiona sobre la
unificació de continguts a iTV i presenta exemples de solucions
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comercials; els hàbits i comportaments de consum dels usuaris
joves davant de la iTV es presenten al tercer apartat; al quart
apartat es presenta la metodologia seguida per analitzar el
cas d’Ultra TV; l’anàlisi de la solució Ultra TV i els resultats
rellevants es presenten al cinquè apartat; i, finalment, l’apartat
sisè presenta les consideracions finals.

Unificació de continguts a la iTV
La convergència mediàtica es pot entendre com el fenomen
corresponent al procés evolutiu de la societat de la informació
(Deliyannis 2016). Castells (2011) reconeix que la interacció
creixent entre les xarxes de comunicació verticals i horitzontals
no implica necessàriament que els mitjans de comunicació
adoptin noves maneres autònomes de creació i distribució
de continguts, sinó que el procés de convergència dona lloc
a una nova realitat mediàtica. Aquest procés és especialment
important per a la televisió, ja que la convergència entre
televisió i web ha permès ampliar i dinamitzar característiques
com ara la interactivitat, la participació i la sociabilitat,
que caracteritzen la televisió actual (Tuomi 2016). Amb la
dinamització i l’evolució de la interactivitat a la televisió, la iTV
es caracteritza per beneficiar-se de recursos interactius similars
als disponibles al web, que permeten que les persones usuàries
tinguin un control i un poder de decisió més grans sobre els
continguts que veuen (Abreu 2007). Aquest comportament de
poder triar personalment els continguts desitjats que es poden
veure des d’una gran varietat de fonts ja es produeix tant al web
com a la televisió, mentre que el vídeo sota demanda i els salts
de temps ja són una pràctica habitual entre els usuaris.
Com que els usuaris veuen la iTV com una tecnologia que
proporciona un flux dinàmic de continguts audiovisuals i els
permet seleccionar continguts no lineals o accedir a la televisió
en directe (Deliyannis 2016), esperen una flexibilitat més gran
respecte del lloc, el moment i la manera d’accedir a continguts
relacionats amb la televisió digital (Fleury 2016).
L’enfocament de la unificació de continguts adoptat per la
solució Ultra TV permet oferir continguts audiovisuals de
diverses fonts (OTT i televisió) en una interfície senzilla i única,
on la persona usuaria no necessita canviar d’aplicacions per
accedir als continguts preferits, per la qual cosa romanen al
mateix ecosistema (Almeida et al. 2018). A més, la possibilitat
d’oferir continguts personalitzats mitjançant la previsualització
dels continguts més rellevants per a cada usuari segons els
seus hàbits de visualització pot oferir la perspectiva d’un nou
enfocament unificador.
Actualment, la tendència unificadora en el domini de la iTV
és important en solucions comercials basades en operadors i
en OTT, que s’acosten a enfocaments avançats respecte de la
unificació, com és el cas de Sky Q (figura 1), Hulu (figura 2) i
Xfinity.
Sky Q, una associació d’unificació entre Sky i Netflix, ofereix
continguts en directe de televisió i Netflix en una única interfície.
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Figura 1. Interfície d’usuari de Sky Q

Font: Express.co.uk.

Les persones usuàries poden canviar entre aquests continguts
sense cap discontinuïtat, la qual cosa és un exemple important
de com el domini de la iTV està cada cop més interconnectat
amb continguts d’altres proveïdors. Hulu també ha integrat un
nou conjunt de canals i continguts en directe a l’oferta original,
en una interfície gràfica on la graella de programació tradicional
s’ha substituït per llistes, amb ordres ascendents o descendents
que funcionen com a filtres (Abreu et al. 2018). Xfinity, és a dir,
el model X1 que inclou l’aplicació Netflix, a més de permetre
enregistraments i salts de temps, també permet l’accés als
continguts mitjançant la reproducció en continu, a través d’una
cerca de continguts integrada en què els resultats es presenten
a les llistes de navegació o a les llistes de navegació en carrusel.

Els hàbits i els comportaments de consum dels usuaris
joves envers la iTV
Actualment, la televisió ja no es limita a la retransmissió en
directe. Las personas espectadoras/usuarias han canviat la
manera de veure continguts audiovisuals i han passat de la
televisió tradicional (televisió lineal) a la televisió no lineal, amb
la disponibilitat de serveis de televisió a la carta, reproducció
en continu i serveis de vídeo sota demanda. A més, també
fan servir fonts web o d’Internet, anomenades “continguts OTT”
(Abreu et al. 2017).
No obstant això, cal considerar que els usuaris tenen
preferències i necessitats de consum de televisió diferents, tal
com es reflecteix en l’informe elaborat per Ericsson Consumerlab
(2017). En aquest informe s’identifiquen sis tipus de grups
de persones usuàries (tenint en compte el temps setmanal
dedicat al consum de televisió i vídeo en diversos dispositius):
i) Tradicionalista de sofà i televisió: espectadors de televisió
tradicional; aquest és el grup menys representatiu, que només
reflecteix el 12% del total de consumidors; ii) Canviador
de pantalla: usuaris que fan servir qualsevol dispositiu, en
qualsevol lloc, per accedir a continguts de televisió i vídeo;
representen el 21% del total de consumidors; iii) Centrat en
Quaderns del CAC 46, vol. XXIII - juliol 2020

Figura 2. Interfície d’usuari de Hulu

Font: Techhive.com

la mobilitat: usuaris que fan servir principalment dispositius
mòbils per consumir continguts audiovisuals; aquest grup
representa el 22% del total de consumidors; iv) Centrat en
l’ordinador: usuaris que fan servir principalment l’ordinador
per consumir continguts audiovisuals, ja sigui mitjançant
reproducció en continu o descàrregues; representen el 14%
del total de consumidors; v) Espectador mitjà: temps mitjà de
visualització de televisió i reducció de la visualització d’altres
continguts de vídeo; aquest grup representa el 18% del total de
consumidors; vi) Zero televisió: usuaris que veuen continguts
de televisió i vídeo de manera reduïda; representen el 13% del
total de consumidors.
Pel que fa als consumidors més joves, de 15 a 34 anys,
prefereixen veure continguts de televisió i vídeo en dispositius
mòbils i ordinadors, no perquè descartin la televisió, sinó
perquè veuen els continguts al mateix temps que fan altres
tasques (Nielsen-Company 2015; Ericsson Consumerlab 2017).
D’aquesta manera, es pot suposar que els usuaris i les usuàries
més joves pertanyen fonamentalment als grups “Canviador de
pantalla”, “Centrat en la mobilitat” i “Centrat en l’ordinador”.
Tot i això, aquests consumidors opten per la televisió, amb la
mateixa freqüència, per veure continguts sota demanda (entre
16 i 19 anys, 54%; entre 20 i 24 anys, 51%; entre 25 i 34
anys, 45%) i continguts lineals / en directe (entre 16 i 19
anys: 46%; entre 20 i 24 anys: 49%; entre 25 i 34 anys:
55%). Pel que fa als continguts sota demanda, és més probable
que aquests consumidors vegin continguts generats pels
usuaris (User-Generated-Content, UGC), pel·lícules, sèries de
televisió, esports i altres programes sota demanda i, pel que fa
als continguts lineals/en directe, aquests consumidors són més
propensos a veure pel·lícules, sèries de televisió, notícies en
directe, esports i altres esdeveniments (tant retransmesos com
en directe).
Quant a la possibilitat d’unificació de continguts audiovisuals
a la iTV (fusionar l’oferta de diferents proveïdors amb la mateixa
interfície d’usuari), un estudi realitzat per Abreu et al. (2019) va
revelar que la generació Z (de 12 a 20 anys) i els mil·lennistes
(de 21 a 34 anys) valorarien les funcions següents: la
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possibilitat de tenir una pantalla més gran i una millor qualitat
d’imatge en veure contingut d’Internet (per exemple, YouTube,
Facebook i Netflix); un accés directe al contingut d’Internet a
través de la iTV sense necessitat de canviar d’aplicacions; la
cerca simultània en diferents fonts; les mateixes funcionalitats
i menús per interactuar amb continguts de diferents fonts/
proveïdors, i l’accés a una àrea personal amb els continguts
favorits i continguts enregistrats.

Metodologia
L’objectiu principal d’aquest estudi és contribuir a entendre si
la unificació de continguts a la iTV, que permet la convergència
entre televisió i web, pot influir potencialment en els
comportaments dels usuaris joves de la iTV (de 12 a 34 anys)
i atraure’ls a la gran pantalla. Per assolir aquest objectiu, s’ha
realitzat una anàlisi de continguts i articles que descriuen el
prototip d’Ultra TV i la seva avaluació en una prova de camp
(Abreu et al. 2019; Socialitvchannel 2019; Velhinho et al. 2019;
Velhinho et al. 2020). Aquest prototip s’ha escollit perquè
agrega, en una única interfície i al mateix nivell, els continguts
de televisió (lineals i no lineals) i els continguts OTT (vídeos
de YouTube, Facebook i Netflix). La maduresa del prototip i la
facilitat d’accés a les dades també han estat criteris per escollir
aquest cas.

El cas d’Ultra TV
La solució avançada de televisió desenvolupada en el projecte
Ultra TV combina programes de televisió i continguts OTT, la
qual cosa la converteix en una experiència integrada disponible
per als clients del proveïdor principal d’IPTV de Portugal. Els
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continguts (de televisió lineal i no lineal, YouTube, Facebook i
Netflix) es mostren en una única interfície d’usuari (IU) i també
s’ofereixen recomanacions de continguts tenint en compte el
perfil i els comportaments de consum de la persona usuària.
La pantalla principal d’Ultra TV (Figura 3. Interfície d’usuari
d’Ultra TV) permet que els usuaris accedeixin als continguts
des d’una disposició basada en graella, en la qual es presenten
a través de miniatures i organitzats per origen i sexe. La graella
inclou botons que redirigeixen els usuaris a àrees específiques
que els permeten descobrir continguts nous de cada gènere
i font. També presenta una àrea personal que agrega el
contingut favorit de cada usuari i un recurs per seguir veient
els continguts interromputs. Les columnes de quadrícula es
poden activar i desactivar mitjançant la funció de filtre (Figura
4. Funció de filtres d’Ultra TV). A més, es poden crear perfils
familiars per a situacions de visionament col·lectiu. Els usuaris
poden gestionar aquests perfils mitjançant el menú principal
(Socialitvchannel 2019).
Aquesta solució presenta diverses funcions que faciliten la
interacció: a) en mode de pantalla completa, l’usuari pot fer
servir la línia de temps per retrocedir dins dels continguts que
està visualitzant, de manera que pot seguir-ne el context; b)
un menú contextual que permet que l’usuari torni a veure els
continguts/programa, classificar-los com a favorits i accedir
a informació addicional; c) menús laterals que ofereixen una
descripció breu dels continguts vistos i suggeriments per a altres
continguts relacionats d’altres fonts; d) una cerca unificada amb
un teclat predictiu, en què es presenten simultàniament els
resultats de programes en directe, fonts de vídeo sota demanda
i en línia (Socialitvchannel 2019).
A partir de les dades anteriors, s’ha observat que la solució
Ultra TV, que combina, en una única interfície, televisió lineal i
no lineal i els vídeos de Netflix, YouTube i Facebook que sovint
consumeixen el públic jove, té el potencial d’atraure’ls a aquest

Figura 3. Interfície d’usuari d’Ultra TV

Font: SocialiTV.
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Figura 4. Funció de filtres d’Ultra TV

Font: SocialiTV.

tipus d’iTV. Aquesta hipòtesi també s’ha confirmat en una
avaluació de prova de camp (Velhinho et al. 2019), en què 26
participants (la majoria [20] d’edats compreses entre els 12 i
els 34 anys) van experimentar aquest enfocament unificador
i personalitzat de la iTV. Els participants van comentar que
la unificació de continguts era una característica valorada, ja
que permet veure els continguts i accedir-hi mitjançant una
única interfície senzilla i cohesionada. A més, el fet d’agrupar
continguts d’altres plataformes, com ara Netflix, s’ha considerat
un avantatge. Els participants també han esmentat funcions
com la comoditat i l’accés àgil als continguts des de la graella
de la interfície de la iTV com a avantatges i motivacions per
reduir el consum audiovisual en altres dispositius, quan es
troben en un entorn domèstic, ja que permeten reduir l’esforç
d’interacció, sense necessitat de fer servir el navegador o
d’accedir a diferents aplicacions.

televisió (lineal i no lineal) i OTT (vídeos de YouTube, Netflix i
Facebook) en una IU única i cohesionada.
En estudiar el cas d’Ultra TV, una solució d’iTV per unificar
continguts i fonts lineals i no lineals, hem pogut reforçar aquesta
hipòtesi. En analitzar els articles científics amb resultats d’Ultra
TV, hem pogut concloure que la unificació de continguts i la
personalització de la iTV podria actuar com a detonant per
atraure els joves a la iTV, perquè dona la possibilitat de satisfer
les necessitats dels consumidors més joves oferint continguts
personalitzats segons les preferències i els hàbits de consum de
cada usuari, ja sigui continguts de televisió (lineal i no lineal)
o continguts OTT (vídeos de YouTube, Netflix i Facebook), i
perquè permet que les persones usuàries tinguin un accés ràpid
als continguts de diferents fonts des de la graella de la pantalla
principal, amb nivells elevats de confort i sense haver de fer
servir altres dispositius per veure els continguts audiovisuals
preferits.

Consideracions finals

Nota

A causa de la preferència creixent dels usuaris joves per
continguts sota demanda, en una lògica d’“en qualsevol
moment i en qualsevol lloc”, s’ha produït una tendència a
utilitzar dispositius diferents del televisor (connectat a un
dispositiu d’iTV) per al consum de continguts audiovisuals,
especialment continguts OTT. Aquest fet es deu a la percepció
dels usuaris (més joves) de les limitacions en la quantitat i
la diversitat de continguts disponibles a la iTV, la qual cosa
confirma la necessitat de productes que agreguin contingut
actual i personalitzat que atrau públics joves més escèptics
respecte de la iTV. En aquest sentit, la unificació de continguts
a la iTV és una possible solució per redirigir usuaris més joves
a aquest mitjà, ja que agrupa, al mateix nivell, continguts de

1.
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<http://socialitv.web.ua.pt/index.php/portfolio/ultratv/>
[Consulta el 15 de juny de 2020].
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