
Amb el suport i col·laboració de:

“La TDT,
un dels protagonistes

de l’any 2008”

Dia: dijous 28 de febrer de 2008

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison
C/ Sant Pere més Baix, 7 - 08003 Barcelona

Organitzen: COETTC, TDCOM i LOCALRET

Amb el suport i col·laboració de:

JORNADA COETTC

Jornada de la TDT a
Catalunya

Organitzen

Per a més informació,
us podeu adreçar a la secretaria del COETTC,

al telèfon 93 434 20 70 o a l’e-mail: info@coettc.com

Objectius

Els objectius de la jornada són els següents:

- Exposar la situació i l’estat del desplegament

de la TDT al nostre país i analitzar les previsions

a dos anys vista.

- Presentar la planificació d’apagada de les

televisions de proximitat, autonòmiques i es-

tatals.

- Analitzar, des de la visió de l’usuari, noves

solucions que s’estan oferint com alternativa

al model clàssic: televisió de pagament, alta

definició, etc.

- Exposar com es pot passar d’una quota de

pantalla inferior al 10% a una del 100%.

Destinataris

- Professionals dels sectors de les Telecomunica-

cions multimèdia i audiovisuals.

- Alcaldes, regidors i tècnics municipals.

- Gestors de cadenes de TV municipals o de

proximitat.

- Empreses del sector: operadors d’infraestruc-

tures, fabricants, instal·ladors, etc.

- Interessats per les oportunitats que obre la

TDT.

Certificat

En finalitzar l’acte es lliurarà un certificat

d’assistència a tots els participants inscrits.

···
Informació i Inscripcions

La inscripció és gratuïta i cal fer la formalització a:
www.coettc.com

···

Amb l’impuls de:

Feceminte, CCMA, i2CAT i Comunicàlia.
Abertis  Telecom,



L’any 2008 és clau en l’impuls definitiu

quant al desplegament i socialització

de la nova Televisió Digital Terrestre.

L’apagada analògica programada per

a l’abril de 2010 situa la fita clau per

assolir reptes de comunicació de cara

al ciutadà per part de tots els actors:

administracions, professionals,

operadors i fabricants.

El COETTC, LOCALRET, TDCOM

i la GENERALITAT DE CATALUNYA us

conviden a la jornada “La TDT, un

dels protagonistes de l’any 2008”.

09:15 h. Acreditacions

09:30 h. Inauguració
- Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura i Mitjans

de Comunicació de la Generalitat de Catalunya 
- Pere Navarro, president de LOCALRET i de TDCOM
- Ferran Amago, degà del Col·legi Oficial d’Enginyers

Tècnics de Telecomunicació de Catalunya (COETTC).

9.45 h. Taula rodona “Desplegament de la TDT a Europa
 i Catalunya”

President-moderador: Miguel E. Arredonda, vicedegà
del COETTC.

- Desplegament de la TDT a Europa, per Andrés Font,
director de Fundación Enter.

- Pla d’actuació de la TDT a Catalunya, per Gemma
Domènech, directora general de Comunicació i Serveis
Audiovisuals de la Generalitat de Catalunya.

10.30 h. Taula rodona “Diversos aspectes a tenir en 
compte per rebre la TDT”
President-moderador: Miquel Teixidor, vocal del
COETTC.

- Reptes i beneficis del desplegament de la TDT, per
Àlex Fernández, coordinador Territorial i de Relacions
Institucionals de TDCOM.

- L’operador d’infraestructures en el desplegament de
la TDT, per Ramon Pallarés, director de Negoci d’Abertis
Telecom.

PROGRAMA

Dijous, 28 de febrer a l’Espai Francesca Bonnemaison - C. Sant Pere més Baix, 7 - 08003 Barcelona

- El paper de l’instal·lador en el procés de transició a
la TDT, per Xavier Núñez, president de FECEMINTE.

- Visió i perspectives del sector en el desplegament
de la TDT, per Jordi Ortiz, membre de la Comissió de
la TDT del COETTC.

11:45 h. Pausa – cafè

12:15 h. Taula rodona “De quina manera la tecnologia
       impacta als nous models”

President-moderador: Àlex Pla, vocal de Relació amb
les Administracions del COETTC.

- La tecnologia d’alta definició, per Pere Vila, director
de Tecnologia de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals.

- Models de gestió d’una cadena local i la seva
problemàtica, per Jordi Marin, director-gerent del
Consorci Digital Mataró-Maresme.

- La gestió dels continguts, per Miquel Bonastre, gerent
del Consorci de Comunicació Local.

- Una nova oportunitat, per Josep Maria Torrent,
director general de Comunicàlia.

- Convergència Internet i la Televisió Digital, per
  Artur Serra, adjunt a direcció de la Fundació i2CAT

14:00 h. Copa de Cava.

La TDT, un dels protagonistes de l’any 2008


