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per la
televisió
digital

LA TDT ARRIBA
A CASA TEVA.
CONNECTA’T
A LA TDT!

LA TDT HA
ARRIBAT AL
MARESME.
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A QUI MÉS PUC CONSULTAR?

QUÈ ÉS?
La televisió digital terrestre (TDT) és la tecnologia que substitueix
la televisió analògica a tot Europa.
A Catalunya, aquest procés s’haurà completat a final de 2009.
A l’Estat es produirà l’apagada analògica el 3 d’abril de 2010.

QUÈ HI GUANYO?
La TDT proporciona més qualitat d’imatge i so, més canals,
una oferta més gran de televisió en català i permet
gaudir dels serveis interactius. I tot això t’arriba per l’antena
de sempre.

QUAN LA VEURÉ?
Les emissions de la TDT ja s’han posat en marxa
al Maresme. Per saber si el senyal digital ja arriba a casa teva,
pots consultar-ho a la web www.tdt.cat o trucant a qualsevol
instal·lador homologat.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT?
La TDT no és solament una millora sinó una substitució
tecnològica igual que va passar amb l’euro, que va rellevar la
pesseta en poc temps. Per això és necessari que adaptis la
instal·lació de la teva antena, sobretot si és col·lectiva, i que
el teu televisor disposi de descodificador.

QUI EM POT REVISAR LA
INSTAL·LACIÓ DE L’ANTENA?
Dins el conjunt d’empreses homologades, les que s’identifiquen
amb el distintiu Agent TDT t’ofereixen la garantia d’una informació
i d’un assessorament tècnic acurats. Pots consultar quin Agent
TDT hi ha prop teu a la web www.tdt.cat o bé trucant al 012.

En el cas de les comunitats de veïns, podeu demanar tota
la informació al vostre administrador de finques que, juntament
amb els seus col·legis professionals, col·labora en aquest procés
de connexió a la TDT.

MÉS CANALS, MÉS OFERTA
EN CATALÀ I MÉS QUALITAT
D’IMATGE.

QUIN APARELL
HAIG DE COMPRAR?

Amb la TDT l’oferta de canals de televisió gratuïts augmenta
considerablement. Tant locals, com nacionals i estatals.
Al Maresme podràs veure tots aquests:

Si adquireixes un aparell de televisió nou, és important
que comprovis que té integrat el descodificador de TDT.
Si no, hauràs de comprar a part un descodificador extern,
que també serveix per continuar utilitzant el televisor que tens
a casa per veure la TDT.
A més, si vols gaudir de l’oferta de serveis interactius que
ofereixen els canals de TDT, cal que el descodificador disposi
de la tecnologia MHP.
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I SI NO VEIG BÉ LA TELE?
Si no pots veure alguns dels canals previstos a la teva
comarca, pot ser que les emissions no estiguin encara en
funcionament o bé que la cobertura del servei en el teu
nucli de població no sigui encara completa. La cobertura i les
previsions de desplegament per municipi es poden consultar
a la web www.tdt.cat.
En el cas d’una deficiència en la instal·lació o bé d’un mal
funcionament de l’aparell de televisió o del descodificador, cal
dirigir-se a qui ha fet la instal·lació o bé a qui us ha venut l’aparell.
Si vols formalitzar una queixa en aquests casos, et pots adreçar
a l’Agència Catalana de Consum.

I QUÈ ESTÀ FENT EL GOVERN?
Els Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, i el
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya estan fent arribar la TDT a totes les comarques
del país. Gràcies a una inversió de més d’11 milions d’euros
en centres emissors i repetidors, es garantirà una cobertura
per a tots els canals digitals que superarà la de la televisió
analògica actual. Avui, a la teva comarca, aquest pla ja és
una realitat.

SI HAS D’INSTAL·LAR
LA TDT A CASA TEVA,
ARA ÉS EL MOMENT.
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Amb la televisió analògica, cada freqüència de la UHF equivalia
a un únic canal televisiu. Ara, amb la TDT, una freqüència porta
associats quatre canals de televisió, com s’indica aquí dalt.

CONNECTA’T A LA TDT!

