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Reportatge

                             Canal SET
Canal  SET  és  la  televisió  de  Santa  Eulàlia  de 
Ronçana, que va començar a funcionar el novembre 
de 1991.  Els  estudis són  a prop de l'església,  al 
carrer Mestre Joan Batlle i Rosa, el canal és el 54 
UHF. El centre emissor està a Ca l'Artigues a Lliçà 
d'Amunt. 

Aquest  mes  de  novembre  ha  fet  15  anys  que  el 
Canal SET existeix. 

Actualment  el  canal  SET  disposa  de  30 
col·laboradors aproximadament, i  apart de ser una 
font  d'informació  molt  important  -ja  que  la 
televisió avui dia és fonamental- és un servei que 
afavoreix la integració de les persones que vénen a 
viure  noves  a  Santa  Eulàlia  i  així  conèixer  les 
notícies de la població, les entitats més conegudes, 
els esportistes...etc.

Canal SET celebra la quinzena!

Tot i que quan es va donar inici a aquest projecte 
ple  de  voluntarietat,  hi  havia  més  il·lusió  que 
professionalitat,  més  ganes  que  mitjans,  però 
malgrat  tot  això,  aquesta  iniciativa  es  va  tirar 
endavant. Fins ara i seguint endavant a ser possible 
15 anys més i els que vinguin, diuen els treballadors 
del Canal SET.

L'objectiu  d'aquest  canal  sempre  ha  estat  el  de 
cohesionar un poble esquitxat d'urbanitzacions i el 
d'oferir un servei de col·lectivitat. 

La televisió va néixer per un grup de voluntaris que 
havia  començat  a  gravar  un  vídeo  de  les  festes 
majors  i  els  actes  més  destacats  de  la  vida  del 

poble.

El  SET  informa  és  el  programa  més  seguit  pels 
teleespectadors. El primer informatiu es va emetre 
el  3  de  novembre  de  1991,  l'escaleta  tenia  16 
notícies, parlant de la festa major de La Campinya, 
inauguració del Circuit de Catalunya, o del segon 
aniversari del Casal d'avis..

Els  dos  presentadors  d'aquell  Canal  SET  van  ser 
Josep Ciurans i Teresa Valls. 

L'evolució  ha  estat  la  paraula  que  marca  i  ha 
marcat  la  història  de  la  televisió  local  de  Santa 
Eulàlia.  En  tots  els  aspectes  des  del  1991  fins 
l'actualitat. En el que més s'ha notat ha sigut en les 
emissions, al principi només hi havia el directe i a 
partir de 1997 les emissions van començar a veure's 
cada migdia i des de l'abril de 2001 es repeteix cinc 
vegades al dia.

Durant  15  anys  Canal  SET  ha  emès  uns  600 
informatius. És a dir, més de 10.000 notícies. Hi ha 
hagut de tot. 

El SET informa s'ha convertit amb el pas del temps, 
en el programa insígnia de la televisió. L'informatiu 
recull  l'actualitat  setmanal  del  que  passa  al 
municipi. 

3 de 4 habitants del poble segueixen regularment la 
programació de Canal SET. Els espais més vistos són 
el  SET  informa  i  el  programa  de  reportatges 
“Mirades”. 

La  programació  del  2001  va  ser  finalista  en  la 
XXena   Festa  de  la  Comunicació  Local  de  la 
Diputació de Barcelona, en la categoria de millor 
televisió.
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