
 

 

Acta i compromisos de la reunió anyal de l’Observatori Permanent 
d’Arxius i Televisions Locals celebrada a Andorra el 8 d’octubre del 2018 
 
 
29 professionals dels arxius de televisió es van reunir a Andorra el 8 d’octubre en 
motiu de la trobada anyal de l’Observatori d’Arxius i Televisions Locals. 
 
Després de les paraules de benvinguda de la Ministra de Cultura, Joventut i Esports, la 
senyora Olga Gelabert, els diferents professionals van intervenir per donar a conèixer i 
compartir els seus coneixements. 
 
En primer lloc Susanna Vela, cap de l’Àrea d’Arxius i Gestió de Documents del Govern 
d’Andorra va disculpar l’assistència de Lluís Cermeno, Armando Palenzuela i Montse 
Prat. I tot seguit va fer un balanç de la feina feta per l’Observatori durant el 2017 a 
partir dels compromisos adquirits en la reunió de Girona: 

 Presentació i aprovació, al mes de desembre del 2017 de les taules d’avaluació 
dels documents de televisió a la CNAATD. Un cop aprovades es va fer la 
presentació en la reunió que la FIAT/IFTA va fer a Mèxic. 

 Informa de part del coordinador de sistemes de gestió documental i corporativa 
de la voluntat i el compromís de publicar la guia/manual per a l’aplicació de les 
taules així com la de traduir el document a diferents idiomes, sempre 
mantenint l’autoria del grup de treball.  

 L’aplicació de les taules en diferents centres d’arxiu, en aquest cas al Centre de 
Recerca i Difusió de la Imatge de Girona i també a la TV del Clot. 
 

Han quedat pendents els següents compromisos: 

 La realització de l’enquesta per actualitzar i avaluar l’estat de la documentació 
dels arxius televisius a Catalunya, que no s’ha pogut fer perquè no s’ha tingut 
finançament de la Generalitat de Catalunya que havia de servir per a la 
contractació de personal per fer les enquestes. 

 La creació d’una fitxa per donar als càmeres on hauria de quedar recollida la 
informació necessària abans que el document arribi a l’arxiu. 

 La redacció d’un manifest entre els membres de l’OPAVTL per presentar el 27 
d’octubre. Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. Es comenta que d’aquí al dia 
27 potser encara s’hi és a temps. 

 
Seguidament en el bloc sobre l’avaluació dels documents audiovisuals per a les 
televisions, David González de l’Arxiu històric de Sabadell i secretari del grup de treball 
per la CNAATD va presentar de forma molt clara i concreta el procés i la metodologia 
utilitzats pel grup de treball per a l’elaboració de les taules d’avaluació de documents 
audiovisuals de les televisions. Es van presentar a la Comissió Nacional d’Accés 
Avaluació i Tria de Documents i es van aprovar al mes de desembre. Les taules han de 
servir perquè els arxius de televisió disposin d’una base metodològica sòlida sobre els 
graus de  conservació dels diferents documents audiovisuals de les televisions. Tot i 
que les taules estan aprovades queda pendent la publicació al DOGC, la difusió 



d’aquesta feina a través de la publicació de la guia/manual i les seves traduccions així  
com donar més àmplia visibilitat i, per descomptat l’inici de l’aplicació real de les taules.  
 
Aquesta presentació va anar acompanyada de dos exemples pràctics d’aplicació: 

 un presentat per Pau Saavedra del CRDI de Girona i aplicat sobre el fons de 
la televisió de Girona i, 

 un altre presentat per Rudy Van der Ploeg de TV Clot aplicat sobre el fons 
de la televisió del Clot. 
 

En tots dos casos val a destacar que prèviament existia una pràctica d’anàlisi i 
avaluació documental i que un cop aprovades les taules s’han pogut revisar algunes de 
les sèries i determinar-ne la conservació definitiva o l’eliminació. Entre tots els 
assistents es va coincidir en què per una bona aplicació de les taules cal que 
prèviament hi hagi hagut una gestió, descripció i tractament de la informació. 
 
Arrel d’aquestes exposicions es va plantejar la necessitat de fer una acció similar per a 
la documentació que acompanya les produccions audiovisuals, sigui administrativa o 
d’acompanyament com escaletes, guions, memòries... 
 
El segon bloc temàtic de la jornada es va centrar en les metadades tant tècniques com 
descriptives necessàries per a garantir la conservació i la recuperació dels documents. 
Montse Bailac de TVC va introduir Teresa Cardellach arxivera en cap de l’ajuntament 
de Terrassa i després a Mònica Bechini documentalista de TV3 que van exposar els 
seus coneixements i pràctiques en la recollida i gestió de metadades tècniques i 
descriptives des del moment de la creació del document fins a la seva conservació a 
l’Arxiu. Posant de manifest que les dades tant tècniques com descriptives han de ser 
unificades i que és imprescindible coresponsabilitzar als creadors dels documents en la 
introducció de metadades tant descriptives com tècniques, tenint en compte el volum 
de producció i la varietat tecnològica d’imatges i la impossibilitat des dels arxius o 
centres de documentació de recuperar aquesta informació primària.  
  
Miquel Herrada cap d’operacions de la XAL en la seva presentació sobre els nous 
models de negoci en la televisió, va introduir les darreres tendències en televisió com 
Netflix, HBO o Youtube així com també l’explosió del consum de continguts a través de 
les xarxes socials i va destacar com aquests nous hàbits fan que les televisions més 
tradicionals hagin de buscar nous models tant en la producció com en l’explotació dels 
mateixos.   
 

Com a conclusions i compromisos abans de la propera trobada a Girona 
 
1.- Després de 10 anys de funcionament de l’Observatori es reconeix la necessitat de 
dotar-lo d’entitat jurídica pròpia per poder rebre i gestionar finançament. Els assistents 
es comprometen a avaluar prop dels seus serveis jurídics diferents fórmules de com 
dotar d’estructura jurídica l’Observatori i a la vegada revisar el nom de l’Observatori 
Permanent d’Arxius i Televisions Locals amb l’objectiu de què altres arxius i televisions 
no locals s’hi puguin sentir representats. S’adquireix en aquest sentit el compromís de 
presentar una proposta per ser aprovada a la propera reunió de Girona el 2019. 



 
2.-Emplaçar a la Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció general del Patrimoni 
Cultural que es tiri endavant l’enquesta per fer l’anàlisi de la situació del patrimoni 
audiovisual a Catalunya, tal i comes desprèn dels compromisos de l’anterior reunió a 
Girona. I reivindicar que es faci més visible l’Observatori en les diferents activitats que 
s’organitzin des de la institució. 
 
3.- De la mateixa manera que s’ha fet amb la documentació audiovisual, crear un grup 
de treball per conèixer i analitzar la documentació relacionada amb les produccions 
audiovisuals. Amb l’objectiu de proposar un quadre de classificació i si escau una 
proposta d’avaluació dels documents. 
 
4.- Elaborar i aprovar uns requeriments tècnics que haurien de servir a les diferents 
entitats a l’hora d’encomanar i implementar solucions tecnològiques. 
 
5.-Amb l’objectiu de què l’observatori pugui oferir una guia bàsica sobre l’ús de 
metadades mínimes, es proposa fer un mapejat entre els camps assignats pels diversos 
programaris. La intenció és assolir una terminologia comuna que ajudi als professionals 
a l’hora d’implementar-les correctament. 
 
6.- L’Observatori mitjançant el grup de treball de les taules d’avaluació pren en compte 
l’oferiment de la revista Lligall de l’opció de publicar, en el seu proper número, 
“l’experiència” de les taules i del grup de treball i que podria tractar els següents 
punts: 

- Quina problemàtica presenten els fons audiovisuals de les televisions des del 
punt de vista de l’accés i la selecció. 

- Què és l’OPATL i com es crea el grup de treball. 
- Explicació de les taules (QdC, tipologies documentals) i publicació de les taules 

resum. 
- Difusió realitzada i singularitat del producte. 

 
 
 
Andorra la Vella, 8 d’octubre del 2018 
 


