
Aplicació de les taules d’avaluació 
 

L’aplicació de les taules d’avaluació ha representat un repte ja que l’eina 
desenvolupada per l’equip abasta un ampli espectre respecte als arxius 
audiovisuals de les Televisions Locals. Al principi ens vam trovar una mica 
despistats per l'ampli ventall de possibilitats que contempla i encara creiem que a 
hores d’ara podem pulir una mica millor l’ordre i les dades de la nostra base. 
 
No obstant aquesta eina está, creiem, pensada per grans arxius de televisions que 
contemplin tot l’espectre de producción i emissió audiovisual. 
 
En el nostre cas que actualment no emetem per les ones, si no que actuem com a 
productors de continguts informatius per a Betevé, per una banda i 
esdeveniments locals per nodrir les xarxes socials, el tema queda molt simplificat. 
 
El treball que ens ha comportat l'elaboració de les taules, ens ha servit per poder 
depurar moltes imatges que no tenien sentit ser conservades, a més hem pogut 
tenir constància de tot el que tenim guardat i poder quantificar els volums i el 
nombre de hores dedicades. 
 
Primer de tot el que hem fet a Clot Televisió es donar un repás de totes les 
imatges que tenim digitalitzades, per tal d’avaluar quines imatges desitjabem 
conservar.  A continuació vam crear una taula Excel en la que detallem Data, Còdi 
sèrie documental, Títol del document, Durada, Descripció, Tipus de document, 
Tipus de señal i Avaluació. 
 
La relació ha estat clasificada per anys i detallada amb les dades de que disposem. 
 
Hem de dir que vam tenir dubtes per tal de definir, Masters d’emissió, Masters 
nets i Editats. 
 
Cal comentar que en el tema dels informatius, hem procedit a senyalar el número 
i les dates de les noticies, si cal, podriem desgranar noticia a noticia, pèro sumem 
mes de 7.500 noticies i aixó comportaría molt de temps. 
 
Amb aquesta eina hem pogut comptabilitzar les hores de video amagatzemades, 
que sumen quasi 1.200 hores, guardades en un sistema Drobo B810N NAS RAID 8 
bahías i amb una capacitat total possible de 64 TB. 
 
De tots els vídeos disposem de la corresponent fitxa indexada per ubicacions, 
guions, categories i barris en el cas de les notícies i descripció en el cas de la resta 
de vídeos. 
 



També hem d'explicar que RTV Clot va començar a produir des de 1983 i va estar 
emetent fins a novembre de de 1994, a partir d'aquesta data vam passar a 
produir programes per a BTV la televisió de Barcelona. 
 
Actualment tota la nostra producció gravita a l'entorn dels informatius dels 73 
districtes de la ciutat de Barcelona, excepcionalment produïm notícies fora del 
circuit de BTV, corresponents a actes i celebracions del nostre entorn i del mon 
asociatiu, que no tenen cabuda en els informatius generals de Betevé i que pujem 
a el web de TVClot, i a les plataformes de Facebook i Youtube. 
 
L'arxiu audiovisual està compost per imatges suportades en els formats MPEG, 
AVI i MOV en els orígens fins a 1994 i des de 1995 (aprox) el format utilitzat és 
MP4. 
 
Es disposa de còpia de totes les imatges classificades per anys, en discos 
extraíbles formatejats en NFTS. 
 
Cada un dels arxius audiovisuals està suportat per una fitxa en la qual es detalla, 
entre d'altres, el títol de la peça, la data, els autors, el tipus de producció, la 
categoria, el districte, el barri, la entradeta i el guió. 
 
La nostra Entitat gestiona també els arxius de les televisions de Districte de 
Barcelona de Ciutat Vella, Horta-Guinardó i Eixample.   Tenim els arxius de TV 
Ciutat Vella, des de 1997 d’ TV Horta-Guinardó, des de 1993 i finalment de TV 
Eixample, des de 2003 convenientment classificats, i documentats, que l'únic que 
cal és relacionar-los a les taules d'Avaluació, que es tindran de crear. 
 
Ens cal aprofundir en el tema dels bruts de càmera, ja que disposem 
d’enregistraments de diversos temes, com ara informatius, arquitectura, obres de 
la Barcelona Olímpica, etc. que a hores d'ara encara estem indexant. 
 
Barcelona, 5 d’octubre de 2018 


