
 
 
Quadre de documents que s’han generat  
 
 
Títol del document Funció del document Situació actual 

Enquesta sobre l’estat 
de la documentació de 
l’estat dels arxius amb 
documentació de TV 
(2008) 

Disposar d’informació per poder detectar els 
punts més febles en el tractament documental 
per poder planificar millor els objectius de 
l’OPATL i tractar o impulsar polítiques 
concretes 
Obtenir informació procedent dels Arxius de 
la mateixa manera que es tenien les dades de 
les TV 2004 del Think Tank de Granollers 

2013 en curs una nova enquesta per poder disposar de dades actualitzades 

Guia de bones 
pràctiques per a la 
creació d’un 
Observatori permanent 
d’Arxius i Televisions 
Locals 

Elaborar una guia sobre la creació i 
organització de l’Observatori, per tal de què 
serveixi de model per a altres iniciatives 
semblants. Aquest tema es va reprendre a la 
tarda per concloure amb el repartiment de 
feines per a l’elaboració de la Guia. La 
traducció a l’anglès i el francès va rebre la 
subvenció del PCOM (ICA) de 3.450€ 

 

Traduïdes al Fr, Ang, Cast, Cat, Arab, Japonès, Rus, Hindú i disponibles al 

blog de l’Observatori http://blogstv.laxarxa.com/observatori/guia-de-

bones-practiques-per-a-la-creacio-dun-opatl/  i també a la web de l’ICA a 

http://www.ica.org/10614/botes-outils-guides-manuels-et-lignes-

directrices/guide-pour-la-cration-dun-observatoire-des-archives-des-

chaines-locales-de-tlvision.html 
 



Creació del blog  Eina per publicar i compartir informació. 
Donar visibilitat a l’Observatori 

En ús http://blogstv.laxarxa.com/observatori/ 

Estudi dels 
requeriments tècnics per 
a l’adquisició d’un 
sistema d’Arxius 

Servir de referència i orientació  

Estandarització de 
formats 

En aquest document es proposen diferents 
indicadors extrets de diferents fonts reputades 
per poder avaluar els formats digitals orientats 
a una preservació a llarg termini. 

 

Criteris de tria i selecció. Prenent com a exemple el treball realitzat 
entre l’arxiu de la RTVA i l’ANA. Es 
sintetitza en un document molt senzill les 
bases per poder orientar a diferents TV i 
arxius en la tria i selecció de documents 

Disponible a http://blogstv.laxarxa.com/observatori/ dins Estudis 

Formats de vídeo per a 

la conservació de l’arxiu 

Document en el que es presenta, s’analitza i es 
recomanen diferents formats de conservació 
per diferents raons 

Disponible a http://blogstv.laxarxa.com/observatori/ dins Estudis 

Apartat recursos del 
blog 

18 recursos generats per diferents 
col�laboradors de l’observatori per poder 
servir d’eina i inspiració per al millor 
tractament dels arxius de documentació de 
televisió 

Disponible a http://blogstv.laxarxa.com/observatori/ dins Recursos 

Bases metodològiques 
per a un projecte de 
digitalització de cintes 
de vídeo analògiques 

Document que pretén oferir una metodologia 
per a la digitalització de cintes de vídeo 

 

 

 


