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1 Creació d’un magazín de motor

1. Introducció.

1.1. .

La passió i afició pel motor, sumades a la gran oportunitat que hi ha sobre la taula (s’està 

que motiven l’elecció 

d’aquest tipus de projecte per sobre de qualsevol altre. 

s’ha contactat amb professionals del sector que han viscut les diferents etapes clau q

permeten entendre el periodisme de motor com se l’entén avui en dia. Les entrevistes seran 
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1.2. .

u

’
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qualitat d’imatge molt elevada. A més, professionalment s’havia creat 

Es va esperar a poder disposar d’una Blackmagic

membre de l’equip. L’empresa australiana va retardar les entregues, cosa que va dificultar 

el fet d’enquadrar dates amb esdeveniments i cotxes de premsa dignes de formar part del 

pilot d’un programa de motor. Va ser presa la decisió d’allargar l’entrega del Treball Final 

Es va apostar per fer l’esmentat magazine, que posteriorment s’anomenaria 

L’entrega de la càmera, un Audi TTS de prova a disposició de l’equip, un esdeveniment de 

’acció. Posteriorment 

, per mostrar del que s’és 

Per motius personals la realització del treball va ser aturada durant part de l’estiu i represa 

al setembre, on s’esperava desenvolupar el
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2. Objectius i abast.

desenvolupament d’aquest treball s’han marcat una sèrie de metes. De forma 

conscient o no, ja que en part el programa s’ha fet perquè a l’equip li agrada aquesta feina, 

crear un programa d’aquest tipus comporta plantejar què es pretén.

Tenir l’oportunitat de provar i acostar

creacions d’enginyeria, extreure’n sensacions i comentar
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.

2.1.2.1. Ferran Rosàs.

2.1.2.2. Nació Motor.

, 
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2.1.2.3. 

Tot i que s’entén com a possibilitat remota i el programa s’ha creat de manera utòpica, 

rebuda. Com recomana Joan Dalmau a l’entrevista realitzada per aquest treball, s’ha 

d’intentar col·lo

“Q

sencer i abans perquè “si no, no ens compraran”. És mentida. El públic no té res a veure. El 

mutant l’audiència. Aquests cada vegada han estat menys i cada vegada són més grans, i 

l’Apple TV. 

”

s’han conformat les pàgines del projecte, però la cursa no s’atura aquí. Es vol seguir 
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Amb l’evolució del treball, aquest, per temàtica i format ha fet que canvies el target. Per 

.

D’un inici, amb la 1

s’hi atent fins al final. És el que succeeix amb un 

producte audiovisual que segueix una ruta i uns reptes. Si s’ha realitzat mitjanament bé, 

udi i empatia que fa seguir fins a la conclusió, quan es desvela si s’ha 

arribat a bon port o el repte s’ha aconseguit.

2.2.2.2. .
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“

. 

”

2.2.2.3. .

El programa pilot que s’ha plantejat i creat, inclou cotxes més aviat exclusius i amb poc 

nínxol de mercat. S’ha fet per la senzilla raó d’impressionar. Impressionar a tot aquell que 

encara de provar i gravar per un mitjà, són molt sol·licitats. Com que es té l’accés a aquests 

vehicles s’ha volgut aprofitar, tenint present que potencials socis, tractes comercials o 

ssionats. Si copsen que Audi o Ferrari presta cotxes a l’equip, 

vol dir que alguna cosa s’ha fet bé.

En un futur posterior al treball, a l’hora de realitzar més capítols o proves independents, es 

es vol que a les proves s’hi introdueixin cotxes comercials i 

un cotxe. Molt més que públic que és aficionat al motor. Aquesta decisió va prendre’s 

l’entrevista amb Joan Dalmau, que es pot consultar a l’annex
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“

”

,
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3. .

Es 

amb l’ajut d

s’oferia en l’orientació i consell a l’hora de triar destins, 

aturades i lliçons d’història quan 

d’afegir contingut amb rutes que ajudin a transformar el format d’algunes peces cap a 

l’entreteniment existeix en un futur, cal esmentar que no es descarta l’ajuda d’historiadors, 

pel mateix fet que s’havien plantejat en un inici.

. 

No es té constància d’un estudi similar. No hi ha literatura sobre el periodisme de motor a 

an viscut. És per això que s’ha decidit realitzar una sèrie d’entrevistes. 

Es va traçar un pla d’investigació. Es volia parlar amb persones clau per entendre el sector 

i la seva transformació. A més, s’aprofitarien les entrevistes per extreure consells 

fessionals que poguessin enriquir el treball i l’ofici.
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Primer s’entrevistà a Josep Casanovas, redactor de motor del diari 

elacionada amb l’evolució d’aquest tipus de periodisme.

Tot seguit es va parlar amb en Ferran Boada, mentor de l’artífex d’aquest Treball Final de 

motor però la seva passió i inquietud pel món de les quatre rodes l’hi van abocar de ple. 

ra veu del periodisme de motor s’ha optat per entrevistar

, portal d’informació 

26 milions de visualitzacions des del desembre del 2006. Va ser l’artífex de la revista 

.

Per conèixer l’altra cara de l’ofici cal parlar amb les marques. Són les responsables que les 

la marca de casa, propietat d’un dels grups automobilístics més importants en l’àmbit 

Pel que fa al present i futur de la professió s’ha hagut de fer ús d’un llibre anglès, també 

, 
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3.1. .

de motor no hi tenia lloc. A l’any 1957 apareix el SEAT 600, amb ell l’ús de l’automòbil 

es va popularitzar i va passar a ser un símbol d’alliberació i modernització del poble.

3.2. Anys 60. Popularització de l’automòbil.

Sorgeixen nous models de SEAT que substitueixen els dels anys 50. S’arriba la milió 

d’unitats fabricades. Tant sols Renault li disputava compradors pel que fa a turismes i la 

importació d’altres marques era insignificant en nombre. La producció integra de SEAT 

era venuda i per tant, no s’havia trobat la necessitat de fer publicitat. Ni tant sols passava 

per la ment dels directius de l’època. Que la marca prestés cotxes de prova per ser 

Les poques publicacions especialitzades havien d’usar publicacions estrangeres per aportar 
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3.3. .

Als anys 70 i sobretot als 80, el mercat es va anar obrint a l’arribada de  nous fabricants i 

importadors estrangers. L’hegemonia de SEAT es va anar diluint i la demanda 

d’automòbils va augmentar degut a les ofertes estrangeres, més atractives i innovado

.

“Director de Comunicació i premsa del motor, eren títols encunyats i desconeguts, fins que 

va contribuir amb “Luike” i les seves publicacions, a la invenció del terme. 

D’aquesta manera, van néixer i van començar a prendre carta d’identitat en els sector de les 

..] (Peugeot), Pedro Crespo, successor d’Enrique 

Hernández a la marca francesa, van ser, entre d’altres que anirien apareixent més endavant 

majoria van disposar d’importants pressupostos per afalagar i 

distribuir publicitat als mitjans i, d’aquesta manera, inclinar les opinions a favor de la 
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”

publicitat de les marques per quadrar els pressupostos i no haver d’estar penden

seves famílies se’ls convidava a viatges i experiències exclusives. En el mateix llibre de 

Paco Costas s’explica el perquè d’aquest tracte.

“La meva amista

especialitzada.>>”

l’entrevista que es pot trobar a l’annex

“[...] hi ha hagut durant molts anys, en alguns casos encara hi és, una relació entre la marca 
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números han estat molt ajustats.”

Aquest model subvencionat de periodisme de motor, es va originar amb l’aparició de la 

competència a SEAT. Es pot dir que en l’actualitat encara és vigent, però perd força en 

3.4. .

que s’adaptaven a cada necessitat, 

entrevista del qual es pot trobar a l’annex,

columnes de motor en català als diaris, explica, en l’entrevista que se

3.5. Evolució cap a l’era digital.

Tot i l’intent d’algunes revistes en català com 
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munitat d’usuaris catalans de , a l’any 2002 –

. L’èxit va ser tal, que sense ser periodistes van 

3.6. Futur.

actualment al periodisme de motor, s’ha de passar pel vídeo. Els hàbits de la 

Google. A més, la majoria d’aquestes cerques succeeixen a través de telèfons mòbils i 
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4. Estudi previ.

, s’ha fet ús de referents, 

4.1. .

Un tret important de l’elecció de la temàtica ha estat el fet d’haver desenvolupat les tasques 

. 

). S’hi fan test de 

L’experiència en la prova de motos i el contacte amb l’activitat del programa s’ha volgut 

tos, s’uneix a l’equip del Treball Final de Grau, al bloc de 

l’experiència Ford Performance al Circuit de Castellolí. Inevitablement la petjada de Motos 

vivència per sobre de l’acabat i la qualitat, degut l’escàs temps que hi ha entre els rodatges 

Evidentment les referència més presents són els productes en els que s’ha tre
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4.2. .

, el consum de programes d’aquesta 

Alguns d’ells han influït en la manera de treballar o en la manera 

4 

nsmetre informació a l’espectador i la 

faci d’aquesta temàtica. Audiovisualment, cal tenir en compte que l’acabat i la qualitat són 

.

ho. És tracta d’un tir on es veu el periodista conduint, pot 

1977
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nt des de l’inici de tots els programes similars que s’han fet fins ara, degut a la seva 

Altres publicacions giren en torn al nom d’una revista anglesa tradicional de motor, 

cotxes. S’ha decidit prendre aquesta iniciativa a Darrere el volant, amb Ferran 

se un cert prestigi i mostrar que es té accés a aquest tipus d’automòbils i 

Es pren nota també d’altres canals similars que difereixen dels anteriors perquè analitzen 

se. Traduït al context en que viu l’utòpic producte realitzat 
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públic d’aquest estarà format en part, per persones que preveuen la compra d’un cotxe. 

L’estudi sobre futures millores al producte, es pot veure a l

entenedores del comportament o característiques de l’automòbil.

4.3. .

Com més a prop de casa es busca el referent, més similar és el públic al qual s’enfoca el 

és un web que forma part del grup Schibsted on principalment s’hi 

allotgen anuncis de cotxes d’ocasió per part de particulars i empreses. Va pren

decisió d’iniciar una publicació online, dins el mateix web, duent a terme les tasques de 

referents per l’equip de ,

hi treballen són dels més reconeguts a nivell català i espanyol. A més se n’ha entrevistat el 
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d’aquest projecte, ja que la meta era crear un magazín de 20 minuts. Els vídeos de l’equip 

de Dalmau arriben a durar més de 20 minuts, plens d’informació i dades importants pels 

ehicle, d’esportius fins a turismes populars. Tot bon 

professional del periodisme de producte hauria d’aspirar al que s’ha aconseguit al grup 

recollir visualitzacions abans que altres publicacions rivals. L’aspecte negatiu d’aquest fet 

nt amb la llargada dels vídeos és que l’edició possiblement està menys treballada. 

En un Treball Final de Grau no es podia jugar amb la immediatesa, per tant l’edició i la 

–

imatges de mitjans alemanys, doblades al català. També s’utilitza molt de vídeo de

es roden de cotxes d’exposició. A més, el presentador només apareix a la presentació i al 

els jardins de TVC. El consumidor d’aquests programes pot notar fàcilme

l’eficàcia o ineficàcia del vehicle veient una persona que es posa a la pell del potencial 

lo, afegint d’aquesta manera credibilitat al producte. 
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Motor a Fons –

catalans i promoció de l’esport de motor català. La manera de fer de Josep Lluís 

promoció d’aquest món. Tot i no estar relacionat del tot amb la temàtica de 

, l’empenta per apropar se i escoltar les demandes de l’aficionat 

Si l’oportunitat es 

presenta, l’equip està disposat a practicar aquest tipus de periodisme i incloure’n 

com a l’espectador, també existeixen referents. Un exemple és 

a imatge. L’equip de 
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4.5. Conclusió de l’estudi.

que rep. La llista s’estendria molt si s’haguessin d’enumerar tots els 

productes que han afectat la manera d’entendre el món del motor i sobretot la informació 

professionalitat i amb immediatesa en la mesura que sigui possible. També s’introdueix un 

d’imatges de marca i cotxes d’exposició, exceptuant cotxes exclusius com en el bloc on es 
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5. .

les a terme. Per una banda, s’ha hagut de crear i documentar un marc 

pia, valuosa per l’àmbit on s’emmarca el treball.

5.1. .

La informació s’ha extret de llibres, pàgines web i vídeos publicats en xarxa. A més, per 

s’han realitzat entrevistes.

5.1.1. .

Com s’ha comentat al marc teòric, no hi ha literatura explícita sobre el que es busca per 

aquest treball. No obstant s’han utilitzat dos llibres trobats a Kindle. Un d’ells és la 

. En ell l’autor 

veracitat al que s’explica, sobretot dels anys 50 i 60. També corrobora la subvenció i tracte 

Posteriorment i per argumentar la part on es parla de l’actualitat, s’han utilitzat idees que 

Un recurs molt habitual ha estat la recerca a Internet de webs d’empreses, enciclopèdies i 

canals de YouTube per conèixer i aportar detalls amb exactitud a l’hora de redactar.
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5.1.2. .

S’ha aprofitat l’oportunitat d’accés a diversos contactes per realitzar quatre entrevistes. 

S’ha intentat que cada entrevistat cobrís un punt de vista diferent. 

trobar a l’annex.

.

,

L’entrevista amb Joan Dalmau es va fer en persona. S’usà un equip similar:

,

.

tècnics. S’ha procurat un aprofitament econòmic dels recursos, què és amb el que s’hauria 
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5.2.1. .

A la prova de l’Audi TTS va intervenir el següent equip humà:

Ferran Boada: Producció i il·luminació.  A l’empresa CS Infomotor és l’encarregat 

col·locar les càmeres d’acció i el micròfon al lloc pertinent.

r el rodatge. No s’ha escrit un guió. El que es diu en el rodatge forma part 

de l’experiència del periodista.

.

1.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.

Fig. 5.1. Aleix Castells a punt de gravar a càmera lenta l’arrencada de l’Audi TT.

Fig. 5.2. Càmeres d’acció posicionades.
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.
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Audi 

5.2.2. .

A la prova de l’Audi TTS va intervenir el següent equip humà:

Ferran Boada: Producció i àudio.  A l’empresa CS Infomotor és l’encarregat de 
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encarregat de dirigir el rodatge. No s’ha escrit un guió. El que es diu en el rodatge 

forma part de l’experiència del periodista.

.

3

1.

.

.

.

.

.

.

.

.



34 Creació d’un magazín de motor –

– .

5.2.3. .

A l’experiència amb Ford va intervenir el 

col·locar les càmeres d’acció i el micròfon al lloc pertinent.

eflector per tal d’il·luminar correctament determinats plans.

de dirigir el rodatge. No s’ha escrit un guió. El que es diu en el rodatge forma part 

de l’experiència del 

.

.
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1.

.

.

.

.

.

.

.

2 unitats de càmera d’acció Sena Prism.

.

.

.

.
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Presentador i pilot mostrant la col·locació de les càmeres d’acció.
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5.3. .

i Aleix Castells. S’ha optat per 

simular com s’hauria de treballar si el projecte tirés endavant més enllà del Treball Final de 

d’edició, correcció de color amb DaVinci Resolve i mescla d’àudio amb Audition. 

S’encarregà de l’exportació final, ja que les circumstàncies del seu ordinador, creat 



38 Creació d’un magazín de motor –

utilitzat se n’enumeren dos ordinadors, un d’ells personalitzat per operar 

.

.

.

.

.
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5.4. s de l’experiència.

Des de l’inici d’aquest treball es compta amb la prevalença d’un bagatge dins el món del 

motor. No tants sols el fet d’haver tingut l’oportunitat de viure el periodisme automotriu 

durant un any i mig, si no la passió d’una vida sencera, han fet motivat, enriquit i millo

l’experiència de crear un projecte com aquest.

Se sol dir, tot bromejant, que tots els periodistes de motor han estat bojos de l’automoció 

des que eren petits. Es una afirmació que no es pot corroborar, però es evident que si s’està 

al dia de l’actualitat del motor des de que es té us de raó, a l’hora d’exercir una professió 

com aquesta, hi ha molta feina i molt d’avanç fets. 

També es compta amb experiència en l’àmbit de la locució i narració. S’han cursat estudis 

relacionats i s’ha treballat amb anterioritat en l’àmbit de les ràdios locals.
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6. .

la realització del pilot d’un programa de 

.

, es realitza la prova de l’Audi TTS 

i es mostren els detalls més sorprenents del coupé de la marca d’Ingolstadt. Es podrà veure 

innovacions més llamineres. Finalment es mostra l’experiència Ford Performance al circuit 

Mustang.

6.2. Estructura.

S’ha decidit dividir en 3 blocs. Com s’ha comentat amb anterioritat, la decisió ha estat 

presa per tenir la possibilitat de separar el programa. D’aquesta manera és més fàcil, viable 

bloc apareix la prova de l’Audi TTS. Es guarda l’estil aproximat d’una prova 

part, on s’expliquen les característiques està treballada per realçar la bellesa del

amb temps per a l’espectador per admirar el disseny. A la segona part però, es volen 

enregistrat i muntat de tal manera que s’aprecia l’acció. En aquest bloc s’h
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s’assisteix a la presentació del Ferrari GTC4 Lusso. El vehicle no es podia moure de lloc i 

odatge que busques els elements visuals més apreciables de l’automòbil 

de l’escuderia italiana. S’introdueixen dades per veu en off, sense abandonar la presencia 

instructors. Un rodatge precipitat, sense conèixer bé els detalls de l’esdeveniment i amb 

molt poc temps per canviar de cotxe, modificar les càmeres d’acció i poc temps també pel 

càmera a l’hora d’anticipar esdeveniments. Predomina l’acció i es volen transmetre 

sensacions. Al final s’introdueix una conclusió per resumir el que s’ha viscut dins els 

Amb l’aparició de càmeres que ofereixen una imatge similar a la qualitat cinematogràfica 

istàncies, a un preu relativament assequible, l’operador de càmera Aleix 

. 

molt a l’hora de treballar i de fer

fitxers originals i retocar el color s’ha hagut d’adquirir un ordinador personalitzat capaç de 

amb fitxers d’alta qualitat com els que genera la Ursa Mini.

Es va demanar explícitament a l’operador que curés la presa d’imatges ressaltant el disseny 

dels cotxes jugant amb l’entorn per enaltir la qualitat general de l’acabat. Seguint més 

l’exemple dels , 
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Pel que fa a la il·luminació, es va fer us d’un reflector per reforçar amb llum natural el 

ador. No s’ha precisat l’ús d’altres fonts alternatives de claror.

Per fer la correcció de color s’ha emprat DaVinci Resolve Studio. S’ha inspeccionat planell 

per planell amb la forma d’ona, assegurant que tots tinguessin els negres i

S’ha comprovat

càmeres d’acció iON i Sena

Fig. 6.1. Detall de la correcció de color d’una càmera d’acció a DaVinci Resolve.

Per la captació de so s’ha aprofitat l’oportunitat de

a disposició de l’alumne. Als tres dies de rodatge s’ha utilitzat el micròfon 
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2. Es va prendre la decisió d’utilitzar un micròfon d’aquestes característiques i 

Fig. 6.3. Resultat d’eliminar el micròfon i corregir el color.
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Cal destacar que les veus en off s’han completat

postproducció, ja que s’han enregistrat en dependència i simultaneïtat a l’edició.

S’ha decidit no pagar per la música del programa. No és un element primordial i es pot 

es poden afegir dins una creació audiovisual sense haver de pagar per drets d’autor. S’ha 

Biblioteca d’àudio de YouTube. Tota la música que s’escolta al 

prové d’aquesta llista, seleccionant la 

Alguns retocs d’àudio de les càmeres internes d’acció i els nivells de les músiques s’han 

Fig. 6.4. Forma d’ona d’un àudio editat amb Adobe Audition.

Si bé és cert que a l’equip ningú és especialista en àudio, s’ha treballat per obtenir un 

resultat concordant i intel·ligible, sobretot en situacions complicades com l’àudio en 

càmeres internes del vehicle. En aquest sentit no s’està al nivell de les produccions 
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7. .

ne el resultat i extreure’n 

Els resultats d’aquest Treball Final de Grau són l’estudi sobre el periodisme de motor a 

Catalunya i la creació del pilot d’un magazín de motor.

L’estudi sobre el periodisme de motor ha estat satisfactori. És molt positiu conèixer la 

història d’una professió per entendre

Queda clar que per tenir èxit s’ha d’apostar pel vídeo en xarxa i per l’ús eficient i eficaç 

amb l’immediatesa i aportin informació pels compradors d’automòbils que no 

estat grat. Ha il·lusionat molt l’obtenció del producte, es demostra que es possible realitzar 

anima a l’equip a seguir avançant, mil

passió en una professió. S’han analitzat els punts febles i com que aquest treball ha estat un 

punt de partida, la il·lusió i l’afany creatiu per comunicar en l’àmbit del motor en surten 
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a principal de l’empresa, 

l’emissora. Per altra banda, 

s’interessava per la feina feta al web i volia ampliar les seves seccions amb un apartat de 

. La possibilitat d’un programa televisiu però, va desaparèixer. Tot el 

moviment dins la productora va ser lent i es va preveure que no s’arribaria a temps a 

l’entrega assignada abans del període estival. Per tant es va haver de demanar l’extensió en 

l’ent

crear l’esmentat magazín, ja que van sorgir les tres oportunitats que configuren els seus 

anterioritat van jugar a favor de l’equip i fins i tot es compta 

un circuit i un cotxe que és d’una marca tant exclusiva com Ferrari.

Un cop triada la temàtica, la falta literatura relacionada ha fet que s’hagués de 

ingredients s’ha pogut formar la història i la línia de temps que es buscava.

L’edició de vídeo tampoc ha estat fàcil. Per motius aliens al projecte, i el fet de que Aleix 

regades d’aquest 

se suficients cops per treballar plegats. L’editor principal 
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enregistrats per la Blackmagic URSA Mini, ja que com s’ha comentat, l’ordinador capaç 

de gestionar l’edició d’aquests ha de ser d’un rendiment molt alt. Gràcies a la tecnologia, 

s’ha estat capaç aplicar l’edició de Ferran Rosàs als fitxers originals mitjançant l’ordinador 

d’Aleix Castells, tal i com estava previst, p

Aquest projecte només ha estat un punt de partida. Amb l’obtenció dels resultats de la feina 

s’ha de seguir.

És cert que amb els cotxes que apareixen, d’un inici es plantejava buscar un públic amant 

de l’automoció. Tot i que es van triar cotxes més aviat exclusius per deixar el llistó alt a 

l’annex,

publiquen proves en vídeo a Internet, s’han de tractar cotxes molt populars i fer que la 
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8. .

“Seat”. Wik

“Seat”. Historia  de Seat.  Disponible a: 

“Renault”. Historia de Renault. Disponible a: 

grupo.jsp

“Renault”. Wikipedia. Disponible a: 

“Motorpress ibérica”. Autopista. Disponible a:

“El Punt”. Wikipedia. Disponible a: https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Punt

“El Punt”. Enciclopèdia.cat. GEC

“Nació Motor”. Nació Digital. Disponible a: http://www.naciodigital.cat/motor/

“Motosx1000”. Canal de Youtube Motosx1000. Disponible a:

“Top gear”. The Show. Disponible a: http://www.topgear.com/show

“Chris Harris on Cars”. Canal de Youtube Chris Harris on Cars. Disponible a: 

“Top Gear”. Wikipedia. Disponible a: 

“LaFerrari v Porsche 918 v McLaren P1 at Portimao”. 
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“The greatest driving road in the world? Porsche Boxster GTS on Majorca”. 

“Evo”. Canal de Youtube Evo. Disponible 

“Evo (magazine) ”. Disponible a: 

“Evo (magazine). Wikipedia. Disponible a: https://en.wikipedia.org/wiki/Evo_(magazine) 

“Auto Express”. Disponible a: http://www.autoexpress.co.uk/ 

“Auto Express”. Canal de Youtube Auto Express. Disponible a: 
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“Carbuyer”. Canal de Youtube Carbuyer. Disponible a: 

“Renault Megane hatchback 2016 review”. (Vídeo de Youtube). 

“Car keys UK”. Canal de Youtube Car Keys UK. 

“Carwow”. Canal de Youtube Carwow. Disponible a: 

“Pitlane”. Disponible a: http://www.pitlanetv.com/category/programas

“Coches.net”. Canal de Youtube Coches.net. Disponible a: 

“Schibsted Spain”. Disponible a: http://www.schibsted.es/ 
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“Linkedin de Joan Dalmau”. Linkedin. Disponible a: https://www.linkedin.com/in/joan

u 20383067

“Motor a fons – 25/09/2016”. Vídeo de Motor a Fons. CCMA. Tv3. Disponible a: 

fons/ 

“Km 0”. Programa Km 0. CCMA. TV3. Disponible a: 

“Km 0 – 18/09/2016”. Vídeo de Km 0. CCMA. 

0

“Transcribe”. Disponible a: https://transcribe.wreally.com/

“Air pro 2”. Ion càmera. Disponible a: https://es.ioncamera.com/air

“Prism”. Sena. Disponible a: http
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1. .

1.1. .

La feina realitzada al llarg d’aquest treball queda descrita de la següent manera

.

Realització del programa pilot d’un magazín de cotxes

o

�

�

� Tria de material segons l’acabat desitjat i les circumstàncies del 

�

o

�

�

o

�

�

� Ajust de so.

.
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Cal esmentar que tots els rols han estat assumits entre tres persones. L’autor del treball 

permet visualitzar les tasques a realitzar i el temps que s’empra en dur

Es po com la producció va tenir lloc al juny i la gran part de l’edició a l’agost i 

1.2. Desviacions.

un viatge fet per estudiants, per Europa. Amb les incidències i condicions de l’empresa CS 
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2. .

1.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 unitats de càmera d’acció Sena Prism.



4 Creació d’un magazín de motor

.

.

.

.

.

Si bé el material del que s’ha disposat ha estat correcte i satisfactori, un cop finalitzat el 

Ús de dos ordinadors innecessari si l’edició es realitza en .

Incorporació d’un Drone DJI, per raons estètiques.
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.

inversió de futur, ja que un dels objectius es promoure i mostrar les capacitats de l’equip. 

as de que s’hagués de produir una temporada sencera, s’ha estudiat la viabilitat 

econòmica d’aquesta. 

3.1 .

desinteressadament el seu material, a més del préstec d’un micròfon al Servei de Material 

característiques d’aquest si

Introduir fragments d’entreteniment patrocinats per marques d’automòbils.

3.2 .

A continuació es pot apreciar el desglossament del preu de mercat d’aquest producte. Tots 
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2000€

1.299€

135€

69,99€/mes 209,97€

0€

0€

3.464,70€

500€

1 178,44€

XLR 5€

257€

1371€

412€

Càmeres d’acció i accessoris 1686€

109€

9€
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407,09€/setmana 2442,54€

546,40€/setmana 546,40€

307,58€/setmana 307,58€

242,44€/setmana 242,44€

407,09€/setmana 1221,27€

16.393,34

, el preu d’aquests aniria dividit entre tots els capítols. El cost de 
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4. .

. 

4.1.

i se’n farà 

4.2.

Es vol enviar el projecte a una sèrie de contactes per conèixer si algun d’ells està interessat 

.
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2.

Aleshores era un complement econòmic important. El producte era la part que m’agrada 

menys de la meva feina però que m’ajudava a arribar bé a final de més. Paral·lelament a la 

una notorietat i ami m’ha agradat mantenir

a 

án
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Al 93
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Les marques seguiu veient als periodistes de motor com a professionals amb futur? 

v

opina d’un 

no 
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t sobr
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