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ServeisLa Societat Municipal de Comunicació de 
Terrassa (SMCT) és l’empresa de 

titularitat municipal que gestiona els 
mitjans de comunicació públics de la 

ciutat (televisió, ràdio i portal de notícies) 

i també el Cinema Catalunya. Aquest 
grup de mitjans multimèdia compta amb 

un equip de més de 30 professionals 

que treballen per garantir el dret a la 
informació a tota la ciutadania. La 

proximitat, el rigor, la pluralitat i el 
respecte a la diversitat són els seus trets 

distintius.

Adreça

Pl de la Farinera, 5, BA-LO, 08222 Terrassa

Com contactar

Correu 

electrònic: administracio@terrassa.cat

Telèfon: 937 361 414 

http://terrassadigital.cat/qui-som/

Ràdio Municipal Terrassa

L’emissora municipal de Terrassa va 

inaugurar les seves emissions el 27 de febrer 

de 1998 amb el nom de Terrassa FM - COM 

Ràdio. L’any 2000 va passar a denominar-se 

Ràdio Municipal de Terrassa. Forma part de 

la xarxa d’emissores locals consorciades 

amb la Xarxa. Emet per la freqüència 95.2 de 

l'FM, les 24 hores del dia, tots els dies de 

l’any.

Els objectius d’aquest mitjà són

• Oferir una programació radiofònica molt 

centrada en la informació, la participació i la 

potenciació de la identitat cultural i social de 

la ciutat.

• Difondre com a valors propis el rigor 

informatiu, la pluralitat, el respecte a la 

diferència i a la llibertat, la defensa dels 

drets humans, el coneixement de la 

diversitat cultural i social de la ciutat i la 

solidaritat.

• Contribuir a potenciar el coneixement de 

les activitats de tota mena que es realitzen a 

Terrassa: política, activitat municipal, esport, 

cultura, activitats cíviques i socials, indústria i 

comerç, ensenyament i universitat.

• Contribuir a la normalització de la llengua 

catalana en l’àmbit dels mitjans de 

comunicació locals.

La programació de producció local se situa 

en una mitjana de 6 hores diàries. Notícies, 

música, esports i entreteniment 

constitueixen la seva fórmula radiofònica



FOMENT DE 
TERRASSA SA

Canal Terrassa TV 

La televisió municipal de Terrassa es va 
fundar el 17 de gener de 1986 amb la creació
de la Societat Terrassa Televisió del Vallès, SA, 
una empresa de caràcter mercantil, 
impulsada des de l’Ajuntament i amb la 
participació del Diari de Terrassa i de Ràdio 
Terrassa com a principals accionistes. Com 
moltes altres televisions locals sorgides en 
aquells anys a tot Catalunya, la seva creació va 
ser fruit de la voluntat política i ciutadana per 
tenir un nou mitjà de comunicació que 
garantís el dret a la informació de tota 
societat democràtica. Una dècada després, el 
1996, l’empresa va passar a ser de titularitat 
únicament municipal, model de gestió que 
s’ha mantingut fins a dia d'avui.

Actualment, Canal Terrassa emet en TDT a 
través del canal 45 a tota la demarcació del 
Vallès Occidental, essent una de les 
televisions públiques que s'han mantingut en 
el nou mapa de televisions de proximitat en el 
territori català, després del canvi tecnològic 
que va obligar a passar de les emissions en 
analògic a l'emissió per TDT.

Amb la proximitat com a eix vertebrador, 
Canal Terrassa ofereix 24 hores diàries de 
programació, prioritzant la informació local, 
amb tres edicions de notícies diàries de 
dilluns a divendres, i una altra els caps de 
setmana. També hi destaquen els programes 
d’entrevistes, de participació ciutadana, 
d'esports i debats, amb una gran presència 
d’entitats diverses de la ciutat en tots els seus 
espais. Canal Terrassa ha estat sempre 
present en els principals esdeveniments 
ciutadans (Festa Major, Cavalcada, etc), oferint 
testimoni directe d'aquests actes singulars 
que conformen la personalitat de la societat 
terrassenca.

Cinema Catalunya 

El Cinema Catalunya, actualment gestionat 

per la Societat Municipal de Comunicació

de Terrassa, va inaugurat el 28 de març de 

1916, ara fa quasi cent anys, i és l’únic 

cinema que es troba ubicat en el centre 

històric de la ciutat (al carrer de Sant Pere, 

número 9).

La seva programació habitual se centra en 

l’estrena de pel•lícules d’autor, amb 

l’objectiu d’apropar al públic propostes 

cinematogràfiques que difícilment arriben a 

les sales comercials. Així mateix, les dues 

sales del cinema acullen diverses activitats i 

cicles com projeccions per escolars, 

Setmana del Medi Ambient, Cinefòrum les 

dones, Tardor i Primavera solidària, Cinema 

+ 60, El cinema i la mort o cinema 

espiritual.

El Cinema Catalunya disposa de dues sales i 

està obert de dimecres a diumenge, amb 

tres sessions diàries, mentre que destina 

les tardes del dilluns i dimarts i els matins 

de tota la setmana a acollir diversos cicles i 

activitats vinculades a l'àmbit divulgatiu i 

docent, entre altres.

Terrassadigital

Diari digital que us permet estar informats en 

tot moment de les notícies i els esdeveniments 

locals més destacats. Inclou notícies en format 

de vídeo que es van actualitzant al llarg del dia, 

així com una secció permanent d’entrevistes i 

reportatges.

El primer diari digital de la SMC va ser l’e-

newsterrassa.com, que va aparèixer el 2 de 

maig de 2005. Després de més de tres anys en 

funcionament, es va decidir obrir una nova 

etapa en aquest camp amb un diari molt més 

adaptat a les noves tecnologies i a la realitat 

digital.

Serveis audiovisuals

La SMC de Terrassa ofereix tots els serveis 

d'una empresa audiovisual, amb eficàcia i 

professionalitat, a uns preus molt competitius.

Els nostres productes més destacats

•Producció de tot tipus de continguts de 

televisió i ràdio.

•Vídeos promocionals (guió, rodatge, edició, 

grafisme i postproducció).

•Servei integral d'enregistrament i transmissió

d'actes públics i privats.

•Servei integral de presentació d'actes i 

esdeveniments (presentadors/es, guió, àudio)

•Doblatges de vídeo i d'àudio.

•Lloguer de plató de televisió.

•Lloguer d'estudi de ràdio.

•Lloguer de sales de cinema per a projeccions, 

presentacions, etc.


