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Principis inspiradors i feina feta  

1- Celebrar una trobada anual en què es posin a debat diversos aspectes relacionats 

amb la gestió i la conservació del patrimoni audiovisual procedent de les televisions 

locals. Les hem anat fent i els primers anys també s’ha fet alguna trobada i 

reunions prèvies de treball amb professionals. I volem continuar fent-ho per 

trobar-nos, compartir i aprendre. Durant les trobades recuperem forces, es 

posen en comú temes d’interès general i també es fan contactes i 

coneixements en l’àmbit particular que contribueixen a millorar el 

desenvolupament de les feines diàries. Fem xarxa. 

2- Fomentar el coneixement i establir les bases metodològiques per al treball en els 

arxius videogràfics generats en l’àmbit de les televisions locals. Hem treballat 

sobre diversos instruments metodològics i també n’hem elaborat alguns que 

han servit per plantejar i elaborar diversos projectes. Per exemple, el Manual 

de bones pràctiques per a la creació d’un observatori que coordini arxius i 

televisions en idiomes diferents, traduccions finançades des del projecte 

PCOM de l’ICA; o el Document de criteris de selecció i tria que ha servit per 

impulsar i emparar el projecte per a la conservació de l’Arxiu d’Andorra 

televisió (ATV) proposat conjuntament entre l’Arxiu Nacional d’Andorra i 

ATV. 

3- Conèixer quin és l’estat del patrimoni audiovisual procedent de les televisions locals 

en el conjunt de Catalunya i Andorra. El 2008 es va elaborar una primera 

enquesta per conèixer tant el mapa de centres d’arxius i TV que conservaven 

documentació de televisió, com l’interès de participar en l’Observatori amb 

l’objectiu principal de contribuir a millorar i incrementar la conservació 

d’aquests documents... Poc després i com a proposta de l’Observatori, es va 

ampliar l’enquesta per obtenir informació més detallada de les col�leccions,  



 

 

la seva conservació i gestió i les preocupacions principals de part dels 

professionals, així com per configurar el mapa dels arxius de televisió de 

Catalunya i Andorra. Aquesta informació va permetre a l’Observatori 

detectar els punts més febles del tractament documental, com ara: la 

preocupació de la major part dels professionals per la conservació dels 

documents produïts en el si de les televisions; la manca de criteris clars per a 

la selecció, la tria i la consegüent conservació dels documents; la manca i 

l’obsolescència del maquinari tècnic; també, la manca en el si de les 

diferents televisions i institucions de llocs de treball dedicats enterament al 

tractament i la gestió de l’arxiu. 

4- Crear un espai útil i de referència per als responsables de custodiar aquest tipus de 

documentació, així com per a arxivers, documentalistes, professionals dels mitjans 

de comunicació i, en general, per a totes les persones interessades en el tema. La 

creació del blog de l’Observatori ha estat una eina que hem dinamitzat poc 

però que ha servit per compartir informació i donar visibilitat a l’OPATL.  

5- Fomentar la participació dels diversos arxius audiovisuals de les televisions locals i 

ajudar-los a resoldre les qüestions estratègiques i tècniques que es plantegen en la 

gestió de l’arxiu, així com proveir-los d’eines i recursos per a millorar-la. En 

conjunt, és una tasca en la qual s’ha treballat poc. En particular, s’han 

establert relacions i vincles professionals. 

6- Ser un espai obert a totes les institucions i organismes que tinguin interès a 

participar-hi. Ho continuem sent. Ens hem ressentit de la crisi i del 

consegüent tancament de moltes TV i la poca implicació des del Servei 

d’Arxius de Catalunya. Els arxius de TV continuen sent una assignatura 

pendent dins l’àmbit cultural i de les indústries culturals i per aquest motiu 

defensem la necessitat de mantenir l’Observatori com a plataforma que 

aglutina institucions diferents i posa en relació els seus professionals per 

compartir, proposar, millorar i vetllar per la conservació d’aquests 

documents. El que em preocupa més són els arxius que s’han generat i dels 

quals ningú s’ocupa. Com a bon exemple, en la jornada del 2013 es 

presentarà el cas de l’Arxiu Municipal de Tarragona, que ha assumit el fons 

de TVTarragona (vegeu el programa OPATL-2013). 



 

 

7- Establir els principis teòrics i pràctics per a la descripció arxivística de la 

documentació audiovisual en un marc estandarditzat. És un tema que requereix 

temps, estudi i dedicació. Ens ha faltat temps de discussió per trobar punts 

de consens i criteris bàsics comuns. La descripció forma és una de les parts 

fonamentals del tractament arxivístic i documental. Tot i que les necessitats 

per part de TV i arxius són diferents veiem possible trobar camps i 

denominadors comuns per poder treballar en una mateixa direcció. 

8- Conèixer quines són les tecnologies existents en el processament del vídeo digital. 

S’han presentat diverses iniciatives, estudis i anàlisis en les reunions. La 

generositat i l’esforç de membres de l’OPATVL han servit de formació i 

orientació per a altres. L’AAC ha proposat dins els diversos cicles formatius 

sessions específiques sobre el tractament digital i audiovisual (no en sé el 

balanç). 

9- Establir uns criteris de selecció que permetin l’aplicació de normes de tria i 

eliminació. En diverses reunions es va avançar en l’establiment d’aquests 

criteris de selecció i tria. Tot i no haver arribat a un denominador comú únic 

compartit per tothom, un exemple directe ha estat el treball tècnic fet entre 

l’arxiu d’ RTVA i l’ANA que ha conclòs en la proposta d’uns criteris 

consensuats per a la tria de la documentació de televisió que cal conservar 

pel seu valor informatiu, històric, patrimonial i testimonial. Així com l’acord 

d’un procediment de treball previ a l’eliminació o conservació dels 

documents com per exemple implicar la Comissió Nacional d’Avaluació i 

Tria de Documents en la presa de decisions. 

10-  Fomentar les bones pràctiques en l’ús i l’intercanvi de documentació audiovisual 

partint del respecte a la propietat intel�lectual i als drets d’autor. Aquesta acció ha 

quedat minvada per la urgència i la intensitat dels altres temes que s’han 

tractat. És una qüestió de vital importància per la utilització i reutilització 

dels documents conèixer i registrar amb certesa quina és la titularitat dels 

documents produïts per les televisions i un cop ingressa a l’arxiu quins usos 

se’n podrà fer. En alguna de les reunions s’havia proposat compartir 

documents interns de cada institució a través del blog. Una millor solució 

crec, és intercanviar a discreció aquesta informació entre els membres que 

hi estiguin interessats. És comprensible que donar publicitat a documents 

interns dels diferents organismes no sigui una pràctica normalitzada. 



 

 

11- Contribuir a donar resposta a les necessitats de formació en l’àmbit de la gestió dels 

arxius audiovisuals. En més d’una ocasió s’ha recordat la necessitat d’aquesta 

formació o informació entre col�legues. L’acció més concreta va ser el taller 

de digitalització que es va fer a TVClot. 

12- Mantenir una comunicació constant i fluida entre tots els membres i col�laboradors 

i estar permanentment alerta dels avenços i novetats en la matèria objecte d’estudi: 

ser un “Observatori permanent”. És més una voluntat que una realitat però 

NO volem renunciar al seu manteniment. 

 
 

Conclusions de les reunions i de la feina feta 
 
1a reunió anyal de l’Observatori 
Data: 2008 
Lloc: Andorra 
Participants: 30 professionals. 19 institucions i organismes. 11 TV o consorcis de TV 
i 8 Arxius  
CONCLUSIONS: El punt de partida de l’Observatori era analitzar una enquesta 
comparativa amb els resultats obtinguts en el think tank de Granollers el 2004. Les 
conclusions plantejaven la necessitat d’elaborar un pla estratègic per tal de gestionar el 
patrimoni audiovisual generat per les televisions locals (17 TV van respondre aquesta 
enquesta). 
En la primera reunió de l’Observatori es va convenir de fer extensiva l’enquesta als arxius 
amb l’objectiu de conèixer i completar informació sobre les entitats d’arxiu dedicades o 
responsables de la conservació de fons de televisió.  
També en aquesta primera reunió es va creure convenient organitzar l’Observatori en 
comissions per tractar temes més concrets: 

o Comissió de selecció i tractament documental 
o Comissió de noves tecnologies i formats 
o Comissió d’explotació i propietat intel�lectual 
o Comissió d’estratègies d’actuació i finançament 

 
 
Trobada al Mercat de l’Audiovisual de Catalunya  
Lloc: Granollers 
Data: maig del 2008 
Participants: 29 professionals entre TV i arxius 
CONCLUSIONS: conformar les comissions proposades i a partir dels principis 
inspiradors de la creació de l’Observatori, definir els punts principals que hauria de tractar 
cada comissió: 

o Comissió de selecció i tractament documental: s’ocuparia de reunir 
informació per oferir estratègies que ajudessin i orientessin a millorar el 
tractament dels suports i també en la descripció. 

o Comissió de noves tecnologies i formats: s’ocuparia de l’estudi i anàlisi de 
diverses opcions tecnològiques per millorar el tractament i la conservació. 

 



 
 
 
o Comissió d’explotació i propietat intel�lectual: s’incorpora a la de 

planificació estratègica. S’ocuparia de compartir i donar a conèixer opcions 
diferents per utilitzar i resoldre qüestions derivades del drets associats a la 
producció televisiva. 

o Comissió d’estratègies d’actuació i finançament: s’ocuparia de proposar 
accions vers les administracions o entitats superiors. En aquesta reunió es 
va acordar de trametre una enquesta a tots els arxius i processar-ne les 
dades i utilitzar el blog com a eina de comunicació i difusió. 

 
Trobada a l’Infolocal 
Lloc: Infolocal. Parc Audiovisual de Catalunya, Terrassa 
Data: novembre del 2008 
Participants: 20 professionals de diferents institucions. 
CONCLUSIONS: En aquesta reunió els assistents organitzats en comissions van tractar 
com a temes principals: 

o La necessitat d’establir i, per tant, treballar per obtenir criteris d’avaluació i selecció 
dels documents. 

o L’Observatori va proposar l’elaboració d’un índex comú a les entitats i uns camps 
de descripció bàsics compartits per poder conèixer i compartir informació. 

o Es van plantejar qüestions tècniques derivades de la digitalització massiva de 
documents així com de la digitalització selectiva posterior a la tria i la selecció. 

o Es va debatre sobre els formats de vídeo digital diferents i també sobre els 
dispositius d’emmagatzematge massiu que hi ha al mercat. 

 
També es va presentar el resultat de les enquestes fetes a les televisions i als arxius sobre el 
material audiovisual i l’estat en què estaven. Al resultat es va trobar a faltar informació 
quantitativa sobre: 

o El número d’hores de patrimoni audiovisual que hi ha a Catalunya. 
o La territorialitat d’aquest material. 

L’observatori es va proposar avançar en l’inventari del patrimoni audiovisual de Catalunya i 
en els aspectes vinculats a la formació dels arxivers, i alhora, quantificar costos de projectes 
concrets i buscar finançament. 
 
2a reunió anyal de l’Observatori 
Lloc: Girona 
Data: 2009 
Participants: 23 professionals 
CONCLUSIONS: aprovació del projecte per fer i traduir la Guia de bones pràctiques per a la 
creació d’un Observatori. 

o Es va presentar l’estudi que havia elaborat la XTL sobre els requeriments tècnics 
per a l’adquisició d’un sistema d’arxiu. 

o Ens vam proposar fer l’inventari del maquinari existent en les nostres instal�lacions 
amb l’objectiu de compartir o reutilitzar equipament. 

o Ens vam proposar l’elaboració de l’inventari del patrimoni de les televisions locals 
de Catalunya i Andorra, incloses les desaparegudes. 

o Fer un taller pràctic de digitalització on es puguin conèixer diferents sistemes, 
programaris, formats, organització de les dades i de les metadades.  

o Fomentar la utilització del blog com a eina de distribució i difusió de la informació i 
de treball. 

o Es proposa concretar reunions i trobades amb el sector dels arxius i de l’audiovisual 
per explicar la feina que es pretén fer des de l’Observatori i sensibilitzar els altres 
col�lectius de la necessitat de conservar aquesta documentació. 



 
 
 
3a reunió anyal de l’Observatori 
Lloc: Andorra 
Data: 2010 
Participants: 15 entitats diferents: 10 TV i 5 arxius  
CONCLUSIONS: 

o Activar les reunions de les comissions de treball per afavorir l’establiment de 
propostes concretes tant a nivell tecnològic com de tractament documental i 
esdevenir un espai de referència. 

o Concretar l’establiment de propostes d’estàndards tecnològics per poder fer 
recomanacions i donar orientació concreta que pugui ser d’utilitat per als membres 
de l’Observatori. 

o Consensuar un document sobre la tria i la selecció, per així poder-lo posar a 
disposició del públic mitjançant el blog de l’Observatori. Hi treballaran l’ANA, 
ATV, XAL, CRDI i l’Arxiu Històric de Sabadell. 

o Actualitzar l’inventari de les televisions a Catalunya, a partir de la informació 
facilitada pel senyor Barragan i, com a Observatori, acostar-nos a aquestes 
televisions per conèixer l’estat dels arxius i oferir-los la possibilitat de participar en 
l’Observatori.  

o Millorar la comunicació de la Guia de bones pràctiques.  
o Fer una proposta de transformació i dinamització del blog. 
o Es proposa recuperar la idea de fer un taller pràctic sobre digitalització de 

documents. 
També es recorda que per una qüestió de visibilitat de les diverses institucions que 
custodiem patrimoni audiovisual seria oportú planificar accions conjuntes per al Dia 
internacional dels arxius audiovisuals, que és el 27 d’octubre. Sorgeix la proposta de 
celebrar la reunió anual en aquesta data i també altres propostes particulars. 
 
NOTA a aquesta reunió: El president del Consell Andorrà de l’Audiovisual, que assisteix a 
primera hora de la reunió, demana a través de l’Arxiu Nacional que es facin constar els 
comentaris següents: 

o Necessitat de modificar el nom de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions 
Locals per Observatori d’Arxius i Televisions. 

o Proposa d’obrir l’Observatori cap a França, a les zones catalanoparlants, aprofitant 
la seva experiència en el camp audiovisuals. 

o Proposa la possible creació d’un INASE (Institut Nacional de l’Audiovisual del Sud 
d’Europa) amb possible ubicació a Andorra. 

 
4a reunió anyal de l’Observatori 
Lloc: Girona 
Data: 2011 
Participants: 20 professionals de 12 entitats diferents (7 arxius i 5 televisions) 
CONCLUSIONS: 
S’insisteix que cal promoure l’activitat en el si de l’OPATL mitjançant encàrrecs 
determinats i responsables concrets i sobre la necessària col�laboració i intercanvi 
d’informació entre TV i arxius. 

o Iniciar una anàlisi i un estudi per poder fer recomanacions sobre si cal conservar o 
eliminar els documents un cop digitalitzats en format de conservació. 

 
 
 
 
 



 
 
 
o S’acorda l’elaboració d’un document de síntesi que resumeixi els punts clau del 

document presentat per Pau Saavedra i David González sobre les recomanacions 
de formats de vídeo per a la conservació a llarg termini.  

o Elaboració d’un document de síntesi del document presentat per l’Arxiu Nacional 
d’Antorra i la Ràdio i Televisió d’Andorra sobre els criteris per a la tria i selecció 
dels documents.  

o Elaboració d’un producte audiovisual conjunt per celebrar el Dia mundial del 
patrimoni audiovisual. 

o Realització de tallers i jornades tècniques sobre temes d’interès per als professionals 
des de l’Associació d’Arxivers de Catalunya. 

o En la mateixa línia, també es proposa que es faci un taller on, a més de la 
digitalització o altres continguts propis del treball en els arxius, també s’imparteixin 
matèries pròpies del treball en les televisions, com per exemple l’edició de vídeo. 

 
5a reunió anyal de l’Observatori 
Lloc: Andorra  
Data: 2012 
Participants: 23 professionals de 14 institucions (9 TV + 5 arxius) 
CONCLUSIONS: 

o Elaborar un manual de bones pràctiques per a la digitalització d’aquests documents 
a partir del document de Bases metodològiques per a la digitalització de cintes de vídeo 
analògic. 

o Reclamar a la Generalitat de Catalunya (ICIC, ICAA, Cultura, Presidència...) la 
definició d’una política clara en gestió de documents audiovisuals produïts per les 
ràdios i les televisions. 

o Col�laborar en l’elaboració d’un producte conjunt per a la celebració del Dia 
mundial del patrimoni audiovisual del 2013. 

o Estudiar la possibilitat d’actualitzar les dades de l’estadística inicial de l’OPATVL de 
l’any 2008 per tal de tenir una fotografia tan aproximada a la realitat del patrimoni 
audiovisual de les televisions locals com sigui possible. 

o Continuar la realització de tallers pràctics. TVClot es predisposa a acollir activitats 
pràctiques. Es proposa que un cop avançat el Manual de bones pràctiques de 
digitalització es pugui fer un taller pràctic per avaluar la proposta.  

o Animar i activar la utilització del blog com a eina d’intercanvi d’informació. 
 
6a reunió anyal de l’Observatori 
Lloc: Girona  
Data: 2013 
Participants: 24 professionals de 17 institucions (5 TV + 9 arxius) 
COMPROMISOS I ACORDS: 

o L’AAC i la XAL es comprometen a enviar als arxius i a les televisions locals 
l’enquesta elaborada per l’OPATL i a fer-ne el seguiment de la participació. 

o S’acorda valorar la possibilitat de fer una declaració conjunta en relació a la 
preservació del patrimoni videogràfic 

o S’acorda crear un espai conjunt a Internet, ja sigui mitjançant un canal de Youtube 
o una altra plataforma, per donar visibilitat als arxius de les televisions locals 

o S’acorda tancar els documents en procés de creació i crear algunes guies pràctiques 
que serveixin per al treball amb els arxius audiovisuals de les televisions locals  

o S’acorda valorar la possibilitat de desenvolupar una eina per avaluar la qualitat del 
vídeo digitalitzat 

o S’acorda valorar la possibilitat de crear un vídeo de denúncia que alerti del risc en 
que es troba aquesta documentació 



 
 
 
 
 

Conclusions 
 
A partir dels principis inspiradors hem anotat quins projectes s’han proposat o portat a 
terme sigui dins o fora de l’Observatori. Es tracta de projectes que s’han inspirat en 
l’OPATL o en què l’existència de l’Observatori ha esdevingut estratègica o ha servit de 
suport. 
 
Vull remarcar que tot i que l’Observatori ha tingut poca capacitat de fer accions concretes i 
de repercussió general, sí que ens ha servit de referent, de punt de suport per proposar 
accions estratègiques de col�laboració, en el nostre cas particular entre RTVA i l’Arxiu 
Nacional, ens ha donat visibilitat dins de l’ICA, ha generat la creació de grups de treball o 
recerca específics... 
 
I per finalitzar, pensem que ara és el moment de resistir i que val la pena reconèixer la 
creació d’una estructura com la que representem i l’energia que entre tots plegats hi hem 
invertit i mantenir l’existència de l’Observatori com una eina d’intercanvi que reforça la 
presència de les nostres institucions de manera col�lectiva. Demostra la capacitat 
d’organització i la voluntat d’execució (tot i que limitada pels recursos humans i econòmics) 
i articula una xarxa de comunicació entre les televisions i els arxius de cara a la conservació, 
l’assessorament i el suport tècnic per a la conservació del patrimoni audiovisual generat per 
les televisions. Si ens marquem objectius assumibles, el grau de satisfacció serà major. 


