El present és TDT
Fa aproximadament mig any que la Generalitat va determinar el calendari d’encesa de
la Televisió Digital Terrestre (TDT). D’acord amb aquest calendari Osona serà una de
les primeres demarcacions on en acabar el primer semestre del 2008 s’ha d’haver
produït aquesta encesa digital. I com en qualsevol altre procés de canvi o d’adaptació
quan s’està apunt d’arribar al termini fixat poden sorgir un seguit d’incògnites, del tipus:
què és la TDT?, quines millores aporta?, què es necessita per poder veure la TDT?, o
quina és la situació actual d’encesa a Osona?
En l’actual etapa de desenvolupament tecnològic una de les principals característiques
és la convergència digital dels diferents dispositius que ens envolten. Així, doncs, si
hem passat de les cintes de cassette i de vídeo als CD’s i DVD’s ara el següent pas de
digitalització correspon a la televisió. Per tant cal entendre el pas a la TDT com
l’evolució natural de la televisió analògica dintre del període de revolució digital que
esta vivint la nostra societat durant els darrers anys. Un pas que ha de permetre
solucionar els principals problemes de recepció de la televisió analògica: dobles
imatges, efecte persiana, “neu” a les imatges.
Però de la TDT no només se n’ha d’esperar poder veure més canals i amb una millor
qualitat de so i d’imatge. La TDT representa també l’oferta d’unes noves prestacions
com ara el home cinema, la televisió en alta definició i l’aparició del servei de dades
interactiu. Si bé és cert que aquest darrer és un servei que encara està a les
beceroles, sens dubte la interactivitat serà un dels valors afegits més importants
d’aquesta nova etapa de la televisió i serà clau per facilitar l’acostament de la
informació a tota la població.
L’element fonamental per poder veure la TDT a les llars és el descodificador, ja
incorporat en els nous aparells de televisió, però que caldrà connectar als aparells més
antics. Dels anomenats descodificadors domèstics només els que incorporen el
sistema MHP (Multimedia Home Platform) permeten l’accés als serveis interactius i per
tant la possibilitat d’establir un canal de retorn amb l’emissor via telefonia o ADSL. Un
segon element que no es pot deixar de banda és la instal·lació d’antena col·lectiva i en
especial els equips amplificadors de capçalera dels habitatges plurifamiliars que han
d’estar preparats per rebre els nous canals de televisió. En aquest sentit un instal·lador
autoritzat o un enginyer de telecomunicació és el professional indicat per poder fer una
diagnosi fidedigna de l’estat de la instal·lació d’antena col·lectiva d’aquests edificis.
A la comarca d’Osona el centre emissor principal de la TDT és el de Collsuspina, des
d’on a dia d’avui ja emeten gairebé tots els operadors que formen l’oferta actual de
TDT. Només resta pendent el canal múltiple que correspon a les TDT locals, que
properament començarà a emetre, i el múltiple de Td8. El segon punt de referència és
el centre reemissor de Bellmunt, des d’on per ara només s’emet el canal múltiple
corresponent a la CCMA (TV3, Canal 33, 3/24 i Canal 300). Durant el proper any i mig
es traslladaran a Bellmunt la resta d’operadors, així com també ho faran als demés
centres reemissors que es distribuiran per la comarca d’Osona per poder donar
cobertura a tot el territori.
Mentre es va produint d’una manera gradual l’encesa digital a Osona, cal tenir present
que l’apagada analògica no arribarà fins el 3 d’abril de 2010, data fixada pel Ministeri
d’Indústria i durant aquest període conviuran les emissions en analògic i en digital.
Aquest fet permetrà que els usuaris puguin anar fent les adequacions necessàries a
les seves instal·lacions i fer el pas, televisivament parlant, del passat al present.
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