
 
LA TELEVISIÓ DE PROXIMITAT DE COMARQUES GIRONINES 

PROGRAMACIÓ TEMPORADA 

DES DE CASA, PER LA GENT DE CASA

entrevista VICTOR AMELA març del 2016

Donen més a conèixer cinc minuts
de televisió que vint anys escrivint articles.



TELEVISIÓ DE GIRONA és un grup de comunicació que va néixer el 1985 amb la 
vocació de servir a la societat de les comarques de Girona mitjançant la difusió 
d’informació local, esports, cultura, concursos, debats...  
 
Una programació local, descentralitzada i identificada amb el territori. 
 
A l’any 2008 vam obrir les noves instal·lacions al cor de Girona, a l’avinguda Sant 
Francesc n/6. Aquestes instal·lacions estan a peu de carrer i els gironins poden veure 
des del Carrer Nou (carrer peatonal del barri vell de la ciutat) el plató i com fem els 
nostres programes en directe. 
 

L’empresa disposa d’una productora, PRODUCCIONS DIGITALS DE TELEVISIÓ, que 
és dedica exclusivament a la producció de continguts per les diferents televisions de 
Catalunya, de gravacions d’actes, publireportatges per empreses, espots ...  



PRODUCCIÓ PRÒPIA 

Centrada principalment en espais informatius i de proximitat. La graella compta amb 
més de cinc hores de producció pròpia diària, el que representa unes 35 hores 
setmanals i més de 50 hores de reemissió d’aquesta mateixa producció. 
 
DISTRIBUIDORES 
TV GIRONA, treballa amb dos grans grups de distribució de contingut. 
 

XARXA DE TELEVISIONS LOCALS DE CATALUNYA 
És una estructura de coordinació i cooperació amb mitjans audiovisuals, 
especialment amb televisions de proximitat. 
TVGI va ser un dels principals motors de creació d’aquesta xarxa de televisions 
i actualment som el centre d’informació de la xarxa a les comarques Gironines. 

 
TVLOCAL.CAT 
Agrupa set emissores privades líder d’audiència a les seves àrees d’influència, 
essent TVGI una d’elles. En només un any, s’ha consolidat com el grup local de 
televisió local líder del país, per davant d’altres grups de comunicació molt més 
modestos en audiència i share. 
 
Avui per avui, les emissions dels socis de TVLOCAL.CAT arriben a prop del 
45% de la població i al 65% del territori català. 
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ACTUALSPORTS

Dimarts a les 21:30h  
Repetició dimecres a les 16:00h i dijous a les 11:00h 

actualsports

coproducció

Programa esportiu coproduit amb les diferents televisions de comarques gironines. 
És un programa on podrem veure i seguir aquells esports més minoritaris de les 
nostres comarques. 
Setmanalment parlarem d’hoquei, handbol, ciclisme, natació, curçes de muntanya, 
futbol de 2ona i 3era....

possibilitats publicitàries

Patrocini principal

Patrocini seccions

demana informació a tvgirona@tvgirona.tv

Olot TV, TV Ripollés, TV Costa Brava, Empordà TV, Canal 10 l’Escala 







 EUROCUP WOMEN

Dimecres / Dijous  
Repeticions al dia següent 10:00h  

 eurolliga 

Unigirona

 

 

L’Spar Citylift Girona juga aquesta temporada a l’Eurolliga Femenina 

i TV Girona vol seguir el seu recorregut perquè tots els espectadors 

gaudeixin del millor bàsquet a la pista i des de casa

possibilitats publicitàries

Patrocini principal

Patrocini seccions

demana informació a tvgirona@tvgirona.tv

#euroleague



AD LIBITUM

Dimecres a les 21:30h (programa quinzenal) 
Repetició dijous a les 13:00h i dissabte a les 20:30h 

Ad libitum

Elisenda Vidal

Programa de coproducció amb el conservatori de música Isaac Albéniz.

Quinzenalment es presentaran diferentes modalitats musicals que s’imperteixen

en el conservatori, així com diferents músics que comencen a despuntar.

Presentat i dirigit per Elisenda Vidal.

( programa quinzenal )



TOTS A LA CUINA

De dilluns a divendres a les 19:45h 
Repetició a les 23:30h i 14:00h  

Programa de cuina on diàriament passen pels nostres fogons grans cuiners,

com Iolanda Bustos, Lluís Blanch, Jordi Lineros, Nuri Lladó.

També es dona l’oportunitat a fires de diferentes poblacions, com la fira del

bolet, de la ratafia, de la xocolata...

Un magazine variat de cuina.

Dissabte i diumenge a les 14:30h i 15:15h





TORNA-LA A TOCAR SAM
Divendres a les 21:00h  
Repetició dissabte a les 16:30h i diumenge a les 15:00h 

torna-la a tocar sam

Pitu Anaya

Magazine de cinema presentat i dirigit per Pitu Anaya (crític de cinema), que 
setmanalment ens presentarà les estrenes de la setmana, ens parlarà d’efemèrides, 
de l’història del cinema, d’anècdotes, així com de tot allò relacionat amb el cinema. 

possibilitats publicitàries

Patrocini principal

Patrocini seccions
demana informació a tvgirona@tvgirona.tv
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AL DIA COMARQUES DE GIRONA

De dilluns a divendres a les 15:00h (a les 7 televisons)
 

 

al dia comarques 
de girona

Programa de coproducció amb les televisions de comarques gironines.
És un informatiu diari de les tres principals notícies de les televisions de 
Girona, Olot, Ripoll, Costa Brava, l’Escala, Rose i Banyoles i sota la 
coordinació de la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya.

possibilitats publicitàries

Patrocini principal

demana informació a tvgirona@tvgirona.tv

De dilluns a diumenge a les 22:30h (a les 7 televisons)









FÒRUM GASTRONÒMIC

A determinar Temp. estiu  
Repetició a determinar  

 Fòrum Gastronomic

 

El Fòrum Gastronòmic és el primer congrés de gastronomia de Catalunya i se celebra 

anualment alternant seus a Galícia i Catalunya.

El novembre del 2017 el Fòrum es va celebrar a Girona i al llarg de tres dies la ciutat va

reunir grans cuiners i reconeguts professionals.

Fòrum Gastronòmic Girona va comptar amb nombroses sessions de reconeguts professionals. 

Per l’Auditori hi van passar grans referents com el germans Roca, Joan, Jordi i Josep, Paco Pérez,  

Sergio i Javier Torres, Jordi Cruz i molts altres cuiners de referència en aquests moments de la cuina.



CAP ROIG FESTIVAL

Dimecres a les 21:00h (programa juliol i agost) 
Repetició dijous a les 16:00h i dissabte a les 21:00h 

 cap roig festival

 Coproducció Clipper’s

 

És un programa informatiu i d’entreteniment que pretén donar a conèixer les activitats 
principals que es desenvolupen al Festival de Cap Roig; així com també altres 
aspectes més desapercebuts del certamen. 
El programa pretén que l’espectador conegui quin és el cartell d’actuacions del 
Festival, quins són els artistes que pugen a l’escenari; i quin és l’ambient que es 
respira a Cap Roig un dia de concert; tant a l’escenari, el pati de butaques o entre 
vestidors 













FUNDACIONS i CONCERTS

Dissabte a les 22:00h (programa mensual) 
Repetició diumenge a les 23:00h i dilluns a les 10:00h 

 Fundacions 

 

Programa mensual on hi tenen cabuda tota la informació d’una de les Fundacions més 
importants de la nostra ciutat. Són tertúlies o programes on els artistes ens presenten 
la seva obra des de la mateixa sala d’exposicions. Aquesta temporada com a novetat 
s’han introduït els concerts de música de la Giorquestra a l’Auditori. 



PROGRAMES ESPECIALS

Dies especials  
 

 

Un dels senyals identitaris de la programació de TELEVISIÓ DE GIRONA són els 
diferents programes especials que es realitzen al llarg de la temporada. Gràcies a la 
unitat mòbil dotada amb 6 càmeres es poden fer retransmissions d’esdeveniments 
diversos que passen per la inauguració d’espais significatius com Plens d’Investidura, 
Fires i Festes de la ciutat, Sant Jordi, Setmana de les Flors, inauguracions 
d’empreses, actes a la catedral, concerts de música a l’auditori i a la Mercè ... 

 

!res de girona

possibilitats publicitàries

Patrocini principal

Patrocini seccions
demana informació a tvgirona@tvgirona.tv
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sant jordi

 

possibilitats publicitàries

Patrocini principal

Patrocini seccions

demana informació a tvgirona@tvgirona.tv



PROGRAMES ESPECIALS

Dies especials  
 

 

retransmissions esportives

Amb la unitat mòbil de TVGI, durant tota la temporada es realitzen diferents 
retransmissions d’esdeveniments esportius de primer nivell, així com retransmissions 
esportives dels equips, Bàsquet Sant Josep, Uni Girona, MIC... 
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PÀGINA WEB     www.tvgirona.tv
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