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30 de març: darrer dia de la televisió analògica 
 
La torre de Collserola, que dóna cobertura a la major part de la població de Catalunya 
ja té, definitivament, data de finalització de les seves emissions analògiques: serà el 
30 de març, tal i com havíem avançat en un anterior comunicat. Aquest dia serà el 
darrer que a Catalunya la televisió també es podrà veure per canals analògics. A 
partir del dia 31, la TDT serà LA televisió a tot el país. 
 
Un cop s’ha tancat aquesta darrera data amb el govern de l’Estat, que és qui té les 
competències sobre el procés de l’apagada analògica, la web www.tdt.cat té 
disponible el calendari definitiu (centres emissors i poblacions afectades) de les 
apagades del mes de març, que es van iniciar ahir dimarts i finalitzaran el 30. 
Aquest calendari s’actualitzaria en cas que es produís algun canvi per qüestions 
tècniques o metereològiques, com ha passat amb l’endarreriment de les dates de 
centres emissors de la Val d’Aran. Aquesta informació també es consultable al telèfon 
012 de la Generalitat de Catalunya..  
 
Cal recordar que després d’un important esforç de planificació i inversions a càrrec 
dels Departaments de Cultura i Mitjans de Comunicació, i del de Governació de la 
Generalitat de Catalunya, s’ha assolit que les emissions de la TDT cobreixin molts 
llocs on no havia arribat, o s’havia vist amb moltes deficiències, la televisió analògica. 
A inicis de març, la cobertura de la TDT ha superat el 99% de la població a totes les 
comarques del país. Els habitatges que finalment no tinguin cobertura de TDT, podran 
veure-la gràcies a la recepció de la TDT per satèl·lit; una adaptació excepcional que 
dependrà d’empreses instal·ladores de telecomunicacions, prèvia autorització de la 
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. 

 
Fins a finals de mes, la campanya 
SENSE TDT, LA TEVA TELE TÉ ELS 
DIES COMPTATS serà present als 
mitjans de comunicació, sales de 
cinema, espais públics, establiments 
comercials d’electrodomèstics i 
transports públics metropolitans, per 
fer arribar el missatge del necessari 
canvi tecnològic a les llars que encara 
no s’han adaptat a la TDT. 

 


