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EL RACÓ DE L’ARXIU

EL 21 de setembre de l’any 1985, en 
el marc de les festes de Santa Tecla, 
s’estrenava la primera retransmissió de 
la Televisió Municipal de Tarragona. 
Una experiència pilot, com recull Blan-
ca Gas en el seu article “Les festes de 
Santa Tecla de 1985 i 1986: la Televi-
sió Municipal de Tarragona (TVMT)” 
(Kesse, 47), que va emetre durant qua-
tre dies pel canal 53 de la UHF, fins al 
24 de setembre. La programació, de sis 
hores diàries, es dividia en dues franges 
horàries: de les 14 a les 18 hores i de 
les 21 a les 23 hores.

Per contextualitzar el caràcter pioner 
d’aquesta experiència tarragonina cal 
tenir en compte el següent: la represa 
democràtica en l’àmbit municipal no 
s’aconsegueix fins l’any 1979, la prime-
ra televisió local a Catalunya es crearà 
l’any 1980 a Cardedeu i les emissions 
regulars de TV3 no s’iniciaran fins al 
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gener del 1984. Per tant, la gènesi de la 
televisió local i en català estava en ple-
na efervescència. Aprofitant l’absència 
d’un marc legal precís, les iniciatives 
de les televisions locals, agrupades en 
la Federació Prolegalització de Televi-
sions Locals a Catalunya, sorgiran arreu 
i desafiaran, primer, el monopoli que el 
govern de l’Estat volia reservar a Ra-
diotelevisión Española (RTVE) i, més 
tard, les disposicions de la Generalitat 
de Catalunya, que només autoritzava 
les emissions de TV3.

Amb un pressupost municipal de 
500.000 pessetes (uns 3.000 euros), 
l’equip humà de la TVMT estava inte-
grat per un equip de periodistes, actors 
i dinamitzadors culturals que, sense 
afany de lucre, generaven els continguts 
de tres blocs. El primer era un magazín 
amb reportatges d’informació local. El 
segon es dedicava íntegrament als actes 

de les festes de Santa Tecla. I el darrer 
bloc s’ocupava d’emetre en diferit els 
espectacles més destacats de la progra-
mació dels Festivals d’Estiu d’aquell 
any. La programació es completava 
amb quinze gags d’humor local sota el 
nom de Piqui Piki. L’equip tècnic ana-
va a càrrec d’una empresa de fotografia 
de Constantí.

La segona i última emissió va tenir 
lloc durant quatre dies de les festes de 
Santa Tecla de l’any 1986. Finalment, 
però, les dificultats tècniques, legals i 
pressupostàries, així com la polèmica 
entre els diferents grups municipals, 
van comportar la fi d’aquesta iniciativa. 
Tanmateix, després d’un procés de clas-
sificació i de digitalització, bona part de 
la programació de la TVMT es conser-
va i és accessible al fons d’audiovisuals 
del Centre d’Imatges de Tarragona / 
L’Arxiu. |
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