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RESUM  
 

Ràdio i Televisió d’Andorra, SA (RTVA) és una societat pública de titularitat estatal, a la 

qual s’atorga la gestió directa dels serveis públics de radiodifusió i de televisió del 

Principat d’Andorra. L’arxiu de RTVA és el departament responsable de la gestió, la 

conservació i el tractament documental de tots els documents audiovisuals produïts i/o 

emesos per RTVA. Actualment, el fons de RTVA està format per prop de 15.500 cintes, la 

cronologia de les quals s’inicia l’any 1995.  

La direcció de RTVA ha sol·licitat un informe sobre l’estat de conservació del fons més 

antic de l’arxiu amb l’objectiu d’iniciar un projecte de digitalització. Aquest fons està format 

per prop de 2.000 cintes Betacam Sp de 30 minuts de durada que corresponen 

principalment a bruts de notícies dels anys 1995 i 1996. Per dur a terme aquest treball, 

l’arxiu de RTVA ha comptat amb la col·laboració i l’assessorament de l’Arxiu Nacional 

d’Andorra (ANA). 

La comunicació presenta les causes principals que han portat al desenvolupament 

d’aquest projecte, la metodologia de treball utilitzada per dur a terme l’anàlisi de la 

documentació, els criteris que s’han definit per avaluar el fons (tant des del punt de vista 

tècnic com de continguts), la ponderació assignada per alguns d’aquests criteris descrits 

en una taula i, finalment, quins són els resultats d’anàlisi de la mostra (en l’actualitat un 

3%) tenint en compte els paràmetres de qualitat de l’àudio i de la imatge.  

També es descriuen quines han estat les conclusions extretes de l’anàlisi d’aproximació a 

la selecció del fons audiovisual històric de l’arxiu de RTVA, tant des del punt de vista 

operacional com des del punt de vista estratègic, i s’anuncien quines seran les línies de 

treball que es duran a terme en un futur immediat entre l’arxiu de RTVA i l’ANA.  
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1. L’ARXIU DE LA RÀDIO I TELEVISIÓ D’ANDORRA 

1.1. Ràdio i Televisió d’Andorra 

Ràdio i Televisió d’Andorra, SA (a partir d’ara RTVA SA) és una societat pública de 

titularitat estatal, a la qual s’atorga la gestió directa dels serveis públics de radiodifusió i de 

televisió del Principat d’Andorra a l’any 1995. 

El seu objectiu principal és consolidar un servei públic de ràdio i televisió que contribueixi 

al pluralisme informatiu, a la formació d’ una opinió pública lliure i a la difusió de la cultura 

pròpia del país. 

La programació i les emissions d’aquest servei públic han d’estar subjectes als principis 

establerts en la Constitució del Principat d’Andorra, i als drets i les llibertats. 

1.2. L’Arxiu de la Ràdio i Televisió d’Andorra 

L’Arxiu de RTVA SA és el departament responsable de la gestió, la conservació i el 

tractament documental de tots els documents audiovisuals produïts i/o emesos per RTVA 

SA. 

El fons de l’arxiu de RTVA està format per un total de 16.381 cintes amb prop de 33.503 

hores enregistrades distribuïdes de la manera següent: 2.245 Betacam sp 30 minuts, 

5.600 Betacam sp 90 minuts, 1.400 Betacam sp 90 minuts i 7.136 DVCam. Aquest fons és 

el resultat de l’evolució natural de l’entitat, ocupa un total de 648 metres lineals, altrament 

dit un 86% de l’espai disponible del dipòsit, i ha estat traslladat en dues ocasions.  

A banda d’aquest material s’ha incorporat a l’arxiu musical el material sonor format per un 

total de 14.000 CD.  

En l’actualitat treballen a l’arxiu quatre persones: una responsable del servei i tres 

documentalistes. 

Durant aquests anys de vida, a l’arxiu s’han processat tècnicament els materials, s’ha 

implementat el sistema informàtic Sharer i de forma tímida s’han realitzat aproximacions a 

la selecció dels documents. A partir de l’any 2000, coincidint amb la incorporació de 

personal tècnic, la documentació es comença a tractar seguint criteris i pautes 

arxivístiques. 
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L’activitat de l’arxiu es concentra principalment en l’execució dels processos tècnics com 

el compactat dels bruts d’imatges que generen els informatius, la descripció dels 

documents, i finalment, el préstec per a la seva reutilització. Durant el darrer any s’han 

prestat un total de 8.000 cintes. 

En l’àmbit de les relacions externes, RTVA SA manté col·laboracions amb altres 

institucions per desenvolupar polítiques de treball conjuntes en matèria de documentació 

audiovisual. Els primers contactes amb l’Arxiu Nacional d’Andorra es produeixen l’any 

1997 amb la voluntat que l’Arxiu Nacional, en el marc de les funcions que li són pròpies 

segons la Llei 9/2003 del patrimoni cultural, donés suport tècnic i vetllés per a la 

conservació d’aquest patrimoni documental. L’any 2007 s’inicien converses per treballar   

conjuntament en el projecte de digitalització del fons de l’arxiu de RTVA SA i l’intercanvi 

de serveis. Val a dir però, que la primera iniciativa es va aturar temporalment i s’ha reprès 

durant aquest any on està previst formalitzar-la amb la signatura d’un conveni entre 

ambdues institucions. 

2. PROJECTE DE DIGITALITZACIÓ DEL FONS AUDIOVISUAL DE RTVA SA 

El projecte de digitalització del fons audiovisual de RTVA SA en què participa l’Arxiu 

Nacional d’Andorra com a assessor i col·laborador pretén, en termes generals, vetllar per 

la conservació de la documentació audiovisual com a part important de la memòria i 

cultura d’Andorra, tal com apunta l’article 31 de la Llei 9/2003 del patrimoni cultural.  

Els motius que han impulsat aquesta iniciativa són: 

• La necessitat de fer una valoració del fons documental de RTVA SA per iniciar un 

procés de selecció i mantenir a l’arxiu només aquell que s’adequa a les necessitats 

informatives dels seus usuaris, o pugui esdevenir en un futur evidència documental 

de la història i la memòria del país.  

• Gran part del material estava descrit vagament a la base de dades de l’arxiu amb 

la qual cosa aquest no podia ser recuperat pels periodistes per reutilitzar-lo.  

• L’existència de formats obsolets com el VHS, Betacam Digital, U-màtic feia que la 

informació dels documents no fos recuperable ni reutilitzable, i per tant, aquest es 

podia considerar com a material inexistent o perdut. 



p. 4/11 

• La capacitat del dipòsit on s’emmagatzemen els documents està prop dels seus 

límits, només un 14% de l’espai està lliure la qual cosa significa que si el ritme de 

creixement és similar a l’actual en un període de cinc anys aproximadament 

aquest quedarà col·lapsat.  

• Davant l’actual conjuntura econòmica cal fer un ús racional dels recursos 

(personal, espai, econòmics, etc.) i utilitzar-los en aquella documentació que sigui 

d’interès per a l’organització i no esmerçar esforços i recursos innecessaris en 

documents que poden no tenir valor per als usuaris. 

Tot i que el projecte de digitalizació s’estructura en diferents fases i etapes en aquest 

article s’exposarà únicament la relacionada amb la selecció del fons històric audiovisual 

de RTVA SA.  

El fons objecte d’avaluació està format per 2.245 cintes Betacam sp de 30 minuts 

produïdes per Antena 7 TV (productora privada que tenia adjudicada la producció de la 

programació per a la televisió d’Andorra) i contenen, tal i com s’ha exposat anteriorment, 

bruts de notícies d’informatius dels anys 1995 i 1996.  

2. 1. SELECCIONAR PER PRESERVAR 

El procés de selecció d’aquest material audiovisual s’ha dut a terme d’acord amb el 

procediment següent: 

2.1.1. Identificació, definició i ponderació dels criteris d’avaluació. Aquesta 

fase del procediment ha estat liderada pel personal de l’arxiu de RTVA SA.  

Els criteris s’han definit tenint en compte aspectes rellevants com les necessitats 

actuals i futures dels usuaris, els interessos de l’organització i la possibilitat que 

esdevinguin, en un futur, part del patrimoni documental d’Andorra. S’han utilitzat un 

total de 8 criteris classificats en dos grups.  

a. Criteris de contingut. Són els que tenen relació amb l’essència de la 

informació i poden ser avaluats des de diferents perspectives com:   

a.1. Interès informatiu. Documents que contenen esdeveniments 

relacionats amb l’actualitat.  
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a.2. Interès com a recurs. Documents de caràcter genèric que poden 

ser útils per descriure fets, completar notícies, programes, etc. 

a.3. Interès patrimonial. Documents que atès el seu contingut 

formaran part, amb els pas del temps, de la memòria col·lectiva del 

poble andorrà.  

Per avaluar cadascun dels criteris s’utilitzava un 1 si la resposta era positiva 

i un 0 si era negativa. 

b. Criteris tècnics. Una part important a tenir en compte en l’avaluació és 

la qualitat tècnica dels documents perquè, a banda dels continguts, cal  

garantir que, posteriorment, la documentació seleccionada pugui ser 

recuperada i conservada en condicions òptimes. Els aspectes que es van 

valorar són: 

b.1. Qualitat de la imatge. 

b.2. Qualitat de l’àudio. 

b.3. Qualitat de la descripció dels documents a la base de dades. 

Per valorar aquests tres paràmetres es van puntuar del 0 al 5 els dos primers 

indicadors (imatge i àudio) i una puntuació del 0 al 2 per a la descripció dels 

documents. A continuació es mostra la taula general de valoració dels documents 

audiovisuals del fons de RTVA SA. 
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 QUALITAT 
 Puntuació Qualificació Descripció Ús posterior 

0 Inexistència No hi ha imatge No aprofitable 

1 Molt baixa 
Contínuament es visualitzen drops, 
pèrdues de color, franges de color: 
roses, grogues, etc. 

No aprofitable 

2 Baixa 
Puntualment es visualitzen drops, 
pèrdues de color, franges de color: 
roses, grogues, etc. 

No aprofitable 

3 Quasi bona 

Esporàdicament es visualitzen 
drops, pèrdues de color, franges de 
color: roses, grogues, etc. 
En el format U-Màtic es visualitzen 
imatges cremades 

Aprofitable 

4 Bona 
Inexistència de drops, pèrdues de 
color: roses, grogues, etc. 

Aprofitable 

Im
at

g
e 

5 Molt bona 
Inexistència de drops, pèrdues de 
color (roses, grogues, etc.) 
La imatge és equiparable a l’actual. 

Aprofitable 

0 Inexistència No hi ha àudio No aprofitable 

1 Molt baixa 
L’àudio se sent molt baix. 
Pràcticament no se sent. 

No aprofitable 

2 Baixa 

L’àudio se sent. 
Hi ha drops i interferències en 
l’àudio. 
El so entra per un únic canal. 

Aprofitable 

3 Quasi bona 

L’àudio se sent. 
Hi ha imperfeccions: enlatado, 
aguts,etc. 
El so entra per un únic canal. 

Aprofitable 

4 Bona 
Se sent correctament. 
El so entra per dos canals. 

Aprofitable 

À
u

d
io

 

5 Molt bona 
Se sent perfectament 
El so és equiparable a l’actual. 

Aprofitable 

0 Inexistent 
El registre no s’ha trobat a la base 
de dades. 

No aprofitable 

1 Bàsica 
Es descriuen alguns camps del 
registre a la base de dades. 

Aprofitable 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

2 Completa 
Es descriuen tots els camps del 
registre a la base de dades. 

Aprofitable 

 

2.1.2. Visionar els documents i assignar la puntuació segons la taula general 

de valoració. Aquesta etapa ocupa gran part del temps del projecte atès que es 

realitza document a document  

En aquests moments s’ha visionat un 3% de la col·lecció que ha servit com a prova 

pilot de part del procediment i per obtenir els primers resultats.. 
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2.1.3. Anàlisi i avaluació dels resultats. Si analitzem els resultats dels aspectes 

tècnics tenint en compte una única variable podem destacar les conclusions 

següents:  

Imatge

4% 7%

24%

46%

19%

Inexistent Molt Baixa Baixa Quasi Bona  Bona Molt Bona
 

• En relació amb la qualitat d’imatge, el 65% de les cintes mostra una qualitat 

quasi bona, bona o molt bona; enfront un 35% que té una qualitat baixa o molt 

baixa.  

Àudio

6%
15%

37%

26%

16% 0%

Inexistent Molt Baixa Baixa Quasi Bona  Bona Molt Bona
 

• En relació amb la qualitat de l’àudio, el 42% de les cintes té una qualitat molt 

bona, bona o quasi bona; enfront un 58% que té una qualitat baixa, molt baixa 

o, simplement, no es pot visualitzar.  

• Si es comparen els percentatges de qualitat d’ambdues variables es pot afirmar 

que l’àudio es perd amb més facilitat que la imatge tal com demostren els 
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resultats: un 35% de les cintes té qualitat baixa o molt baixa, en canvi en 

l’àudio aquest mateix nivell de qualitat arriba fins a un 58%. 

Descripció

13%
0%

85%

0%

2% 0%

Inexistent Molt Baixa Baixa Quasi Bona  Bona Molt Bona
 

• En relació amb el nivell de descripció dels documents realitzada des de 

l’arxiu la gran majoria, un 85%, està descrita a nivell bàsic, un 1% disposa de 

descripció completa, i un 13% no està registrat a la base de dades, la qual 

cosa n’impedeix la recuperació i la reutilització.  

Si fem el creuament de les dues variables, àudio i vídeo, podem destacar els 

resultats en percentatges que es mostren en aquesta taula: 

Qualitat en percentatges de la imatge i de l'àudio

0

20

40

60

Àudio molt bo 0 0 0 0 0 0

Àudio bo 0 0 1 7 7 0

Àudio quasi bo 0 0 4 13 9 0

Àudio baix 0 1 15 18 3 0

Àudio molt baix 0 4 3 7 0 0

Àudio inexistent 0 1 0 0 0 0

Imatge 
inexistent

Imatge molt 
baixa

Imatge baixa
Imatge quasi 

bona
Imatge bona 

Imatge molt 
bona
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De la lectura d’aquestes dades es poden desprendre les conclusions següents: 

• En termes generals, no s’identifica cap cinta on la qualitat de l’àudio i de la 

imatge siguin alhora molt bones. Aquest fet demostra que amb els pas dels 

anys aquest el suport perd part de les seves propietats i justifica, per tant, l’inici 

d’un procés de migració cap a un altre tipus de suport. Així mateix es fa palès 

que només un 1% dels suports mostra una qualitat d’imatge baixa i sense 

àudio.  

• A la part central de la taula es presenten els resultats majoritaris: un 18% del 

fons es conserva amb una qualitat d’imatge quasi bona i una qualitat d’àudio 

baixa, un 15% respon a qualitat d’imatge i de vídeo baixa i finalment, un 13% té 

qualitat d’imatge de vídeo quasi bo. 

• Si sumem els percentatges dividint en quarts la taula podem destacar que un 

36% dels documents té una qualitat d’imatge i d’àudio quasi bo o bo, un 28% 

de la col·lecció una qualitat de la imatge bona o quasi bona i la de l’àudio baixa 

o quasi baixa. El 24% del fons està ubicat en la zona on la qualitat, tant de la 

imatge com del so, és baixa o molt baixa; i finalment, el 5% respon a una 

qualitat baixa de la imatge i de so bo o quasi bo. 

3. CONCLUSIONS  

Aquesta primera anàlisi del 3% de la col·lecció ha permès extreure un conjunt de 

conclusions que seran molt útils per acabar de definir, ajustar, validar i desenvolupar part 

del projecte de digitalització.  

• La selecció de la documentació és necessària perquè contribueix, entre d’altres, a 

solucionar problemes com la manca d’espai, els canvis de suports, i en definitiva, a 

ser més eficients i eficaços en el desenvolupament dels objectius de l’arxiu de 

RTVA SA. 

• Per garantir l’èxit del projecte de digitalització és imprescindible definir un conjunt 

de criteris comuns consolidats i consensuats per ambdues institucions, tant RTVA 

com l’Arxiu Nacional d’Andorra, on els interessos d’aquestes entitats estiguin 
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representats de forma equilibrada. Aquesta tasca no sempre és fàcil atès que els 

objectius i les visions d’aquest organismes no sempre convergeixen.  

• Del conjunt de criteris establerts per fer la selecció es considera adequat: 

• Mantenir els que fan referència a aspectes de continguts i tècnics. Pel que fa 

als criteris de contingut és necessari diferenciar-los i definir-los molt clarament. 

• Obviar el criteri de descripció del document perquè no és determinant per 

decidir si se selecciona un document o s’elimina.  

• Incorporar altres criteris com la propietat o la unicitat del document.  

• És necessari ponderar tots els criteris, i no només els que fan referència a 

aspectes tècnics per obtenir finalment una puntuació global de cadascun dels 

documents. 

• La puntuació que s’assigna a cadascun dels criteris s’ha de reduir perquè 

treballar amb una escala de sis punts per criteri (com és el cas de l’àudio i de la 

imatge) dificulta la tasca d’avaluació i fa el treball poc operatiu ja que les 

diferències són, en ocasions, molt subtils. 

• S’ha de decidir quina és la puntuació mínima a partir de la qual el document se 

seleccionarà per ser digitalitzat.  

• Les fases del procés: visionar, avaluar i analitzar els documents, es mantenen. 

Visionar-los és obligatori i es continuarà realitzant document a document. En canvi, 

un cop seleccionat el material, la tasca de digitalitzar-los es realitzarà per suport i 

de forma massiva amb la voluntat d’optimitzar els recursos. 

• La selecció s’ha dut a terme sobre un fons molt homogeni (documents 

d’informatius dels anys 1995 i 1996) i, per tant, els resultats són molt similars. 

Aquest fet ha provocat que només es treballin els criteris relacionats amb aquesta 

tipologia documental. Caldrà plantejar-se també definir-ne d’altres per a la resta de 

fons com programes, entrevistes, rodes de premsa, etc.  
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• La formalització d’un conveni regulador per desenvolupar aquest projecte comú 

entre RTVA SA i l’Arxiu Nacional d’Andorra és una acció estratègica que permetrà  

garantir i vetllar per la conservació de la memòria i del patrimoni audiovisual 

andorrà.  

• Finalment, aquest estudi ha estat un bon exercici d’aproximació i de reflexió per 

treballar en la definició dels criteris de selecció ’amb cert criteri’ i poder-los 

extrapolar i compartir amb altres organismes i institucions vinculats amb aquesta 

matèria i, si s’escau, establir polítiques coherents en matèria de documentació 

audiovisual.  

4. BIBLIOGRAFIA 

FIAT/IFA. Estándares y procedimientos recomendados para la selección y conservación 

de material de programas de televisión. 1998. 

Giménez Rayo, M. Documentación audiovisual de televisión: la selección del material. 

Gijón: Asturias, 2007. 214 p.  

Hidalgo Goyane, P. La selección de documentos audiovisuales en televisión: la selección 

en TVE. Documentación científica de la información. 2003. Núm. 26, p. 233-260. 

Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d'Andorra. BOPA. Any 15. Núm. 55. 16 

de juliol de 2003. p. 1887-1898. 

López Hernández, A. La selección de documentos audiovisuales. Documentación 

científica de la información. 2001. Núm. 24, p. 127-149.  

 


