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L’aula per a professionals i estudiants

Descobreix l’espai 
audiovisual d’Altafulla
Visita les nostres instal·lacions
· L’aula de formació
· La sala de post-producció
· El plató de televisió i fotografia
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Què és? Un espai de formació audiovisual

El plató de televisió i fotografia

El material addicional

Què ofereix?

Els serveis

L’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament d’Altafulla, amb la 
col·laboració d’Altafulla Ràdio, impulsen des de l’any 2013. 
Altafulla Audiovisuals, un espai de formació i producció 
a la disposició del sector audiovisual amb un conjunt 
d’instal·lacions de producció plantejades des del punt de 
vista dels interessos públics. S’ubica al carrer Marquès de 
Tamarit, número 16, baixos, d’Altafulla (Tarragonès).

L’objectiu final no és el benefici econòmic, sinó l’impuls a la 
producció audiovisual a la nostra comarca, la viabilitat global 
del projecte i la generació directa i indirecta d’ocupació i negocis, 
oportunitats per a joves, plataformes de projecció del talent i la innovació 
en el sector audiovisual, vinculació entre la universitat i l’empresa.

És un espai que ocupa 20,50 metres quadrats. Està dotat amb 
una graella de llums al sostre de 3x3 amb 4 pantògrafs, un suport 
de 4 fons continus, 4 fons de tela blanc, negre, gris i blau croma, 
4 flash d’estudi amb difusors i disparadors, prestatgeria per a 
equipaments, escala de treball i dos focus de llum contínua. L’espai 
està acústicament aïllat tant per parets, com per terra i portes. 

El plató inclou dues càmeres Canon 650D amb 4 targetes SD, 2 trípodes 
per a vídeo i fotografia, un gravador d’àudio i targetes, micròfon de solapa 
i micròfon de càmera, flash de càmera i torxa de càmera, 1 suport per a 
les espatlles DSLR més ocular i tres bosses per als equips.

El projecte “Altafulla Audiovisual” s’estructura a nivell local en tres grans eixos estratègics:

1) Creació d’infraestructures audiovisuals per promoure l’activitat econòmica amb espais molt 
ben condicionats i d’alt valor afegit.

2) Potenciació de l’oferta formativa per estimular el flux de coneixements i nous talents.

3) Generació d’activitats i projectes audiovisuals per esdevenir una referència com a plataforma 
formativa i educativa de l’audiovisual.

Altafulla Audiovisuals comprèn una aula de formació, una sala de post-producció de vídeo i 
imatge, i un plató de televisió i fotografia, de 18,65; 12,30 i 20,50 metres quadrats, amb totes les 
facilitats bàsiques per a professionals i estudiants amb la finalitat que puguin desenvolupar els seus 
projectes audiovisuals des del punt de vista del vídeo i la imatge. Totes tres sales comparteixen 
un passadís que connecta amb els lavabos.
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Consulteu les taxes municipals a www.altafulla.cat, o bé, www.altafullaradio.cat

L’aula de formació

La sala de post-producció

És un espai que ocupa 18,65 metres quadrats 
i té un aforament de 15 persones. Està dotada 
amb un projector HD, altaveus, una pissarra 
plàstica, cadires amb paleta i taula i cortinatge. 
Disposa d’aire condicionat.

És un espai que ocupa 12,30 metres quadrats 
i té un aforament perquè hi puguin treballar 
un màxim de 6 persones. Està dotada amb 
un ordinador Imac 21” amb lector de tarja, un 
portàtil MAC book de 13” amb pantalla i lector 
de tarja, servidor Nas 4 TB, micròfons, altaveus 
i auriculars. Disposa de dues taules de treball i 
6 cadires. L’espai està acústicament aïllat tant 
per parets, com per terra i portes.

El plànol
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