
PARA LA CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO PERMANENTE
DE ARCHIVOS Y TELEVISIONES LOCALES

PER A LA CREACIÓ D’UN OBSERVATORI PERMANENT
D’ARXIUS I TELEVISIONS LOCALS
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El 6 de març del 2008 es va signar un conveni de col·laboració entre quatre organismes pro-
cedents dels àmbits dels arxius i les televisions locals per a la creació de l’Observatori Per-
manent d’Arxius i Televisions Locals. D’aquesta manera, els organismes que signaven el
conveni [el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona, l’Ar-
xiu Nacional d’Andorra (ANA), la Xarxa de Televisions Locals (XTVL) i l’Associació d’Arxi-
vers de Catalunya (AAC)] promovien una iniciativa pionera de cooperació entre ambdós
països, Catalunya i Andorra, i entre dos àmbits professionals diferents encara que relacio-
nats amb la preservació del patrimoni audiovisual: el de les televisions locals i el dels arxius.

L’objectiu d’aquesta iniciativa era contribuir a millorar el coneixement i les pràctiques als ar-
xius per protegir el patrimoni audiovisual generat en l’àmbit de les televisions locals.

Després d’un any i mig de funcionament, el balanç de l’activitat de l’Observatori Permanent
d’Arxius i Televisions Locals és molt positiu. Als quatre organismes que en van promoure la
creació se n’hi han sumat molts d’altres, tant emissores de televisió d’àmbit local com arxius
municipals i comarcals. Així mateix, s’han promogut diverses reunions i trobades que han
contribuït a millorar les pràctiques dels professionals, s’ha avançat en el coneixement del pa-
trimoni audiovisual existent (en quin estat de conservació es troba i quins són els riscos que
amenacen la seva la pervivència) i s’han pres iniciatives concretes per ajudar els arxius que
necessiten recursos per dur a terme amb garanties les tasques que els són pròpies. 

La possibilitat d’exportar aquesta iniciativa a d’altres territoris on es produeixin circumstàn-
cies similars relacionades amb la necessitat de protegir el patrimoni audiovisual local ha
portat a la creació d’aquesta guia de bones pràctiques, que pretén sistematitzar tot el tre-
ball fet per l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals. Aquesta guia intenta trans-
cendir l’àmbit de Catalunya i Andorra per aproximar-se d’una manera més genèrica a les
diverses realitats que poden donar-se en altres territoris.
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L’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals (a partir d’ara OPATL) és una inicia-
tiva de col·laboració estable entre diversos organismes i institucions, la missió del qual és
vetllar per la salvaguarda d’una part del nostre patrimoni documental generat en el marc de
les televisions locals i altres agents productors de documentació audiovisual local. Així ma-
teix, també pretén assentar les bases metodològiques per al treball als arxius audiovisuals,
fomentar el coneixement i l’ús de les noves tecnologies, promoure les bones pràctiques i el
respecte als drets de propietat intel·lectual, contribuir a la formació dels professionals i cons-
cienciar les administracions públiques i la societat en general de la riquesa del patrimoni au-
diovisual local i de la necessitat de preservar-lo.
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Entre els seus objectius hi ha totes les iniciatives que contribueixen a la protecció del patri-
moni audiovisual local, com ara:

22..11.. CCOONNÈÈIIXXEERR  II   EESSTTAABBLLIIRR  LLEESS  BBAASSEESS  MMEETTOODDOOLLÒÒGGIIQQUUEESS  PPEERR  AALL  TTRREE--
BBAALLLL  DDEELLSS  AARRXXIIUUSS  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALLSS

El treball dels arxius audiovisuals comporta unes peculiaritats pròpies de l’espe-
cificitat dels materials amb què es tracta, les quals no són sempre ben conegu-
des. D’una banda, els professionals que provenen dels arxius molt sovint no
disposen de la formació tècnica necessària per afrontar el problemes derivats de
la conservació de les cintes analògiques de vídeo, del manteniment dels apa-
rells d’enregistrament i reproducció, del control dels paràmetres de digitalització,
de les tècniques d’edició electrònica o, fins i tot, de l’ús del vocabulari relacionat
amb la producció televisiva. De l’altra, en moltes emissores de televisió petites i
mitjanes no existeixen professionals dedicats exclusivament a la gestió de l’ar-
xiu, sinó que són els mateixos professionals d’altres àrees (redactors, càmeres,
productors, etc.) els que duen a terme tasques d’arxiu sense tenir un coneixe-
ment sòlid de les pràctiques de la formació arxivística.

És necessari establir unes bases metodològiques comunes per als professionals
que treballen en aquests arxius per afrontar de forma conjunta i més eficaç els
reptes que es poden originar en el futur. 

S’ha d’aprofitar l’experiència acumulada durant els anys de treball en aquests
arxius per elaborar textos teòrics i informes tècnics que serveixin de referència
per als professionals.

EEssttuuddii  ddeell  ccaass::  OOPPAATTLL  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ii   AAnnddoorrrraa
En una enquesta enviada als arxius i les televisions locals de Catalunya i Andorra, a la pregunta de si exis-
tia com a mínim un professional dedicat exclusivament a l’arxiu audiovisual es van obtenir els resultats se-
güents: de les 26 televisions locals que van contestar l’enquesta, 21 van respondre que no i només 5 van
respondre que sí. En el cas dels arxius municipals i comarcals, els resultats van ser similars: 15 van res-
pondre negativament i 4 van respondre afirmativament. A les trobades i reunions que es van fer, els res-
ponsables d’aquestes empreses i institucions reconeixien la impossibilitat de contractar personal específic
per al treball de l’arxiu audiovisual i demandaven una metodologia comuna fàcil d’aplicar perquè el mateix
personal de què disposaven pogués compaginar les tasques habituals amb la gestió de l’arxiu.
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22..22..  CCOONNÈÈIIXXEERR  QQUUIINNEESS  SSÓÓNN  LLEESS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIIQQUUEESS  DDEELL  PPAATTRRIIMMOONNII
AAUUDDIIOOVVIISSUUAALL  AALL  TTEERRRRIITTOORRII

DDiiff iiccuull ttaatt  ddee  ccoonnèèiixxeerr  eell   ppaattrr iimmoonnii   aauuddiioovviissuuaall   ggeenneerraatt   eenn  ll ’’ààmmbbiitt
llooccaall ::  Part d’aquest patrimoni roman ocult per causes que poden ser diverses. En
el cas de Catalunya, per exemple, a la fi dels anys vuitanta i al principi dels noranta
van proliferar moltes iniciatives de televisió local que no es van arribar a consolidar.
Moltes d’aquestes empreses van tancar al cap de pocs anys d’haver iniciat la seva
activitat i els productes audiovisuals que van generar van quedar en algun lloc obli-
dat, el rastre del qual no és fàcil seguir.

IInneessttaabbiill iittaatt  ii   ffrraaggiill iittaatt  ddeellss  mmaatteerriiaallss::  Els suports materials són, en la ma-
joria de casos, cintes de vídeos analògiques d’una qualitat semiprofessional o do-
mèstica. És freqüent que els fons d’aquestes televisions es conservin en cintes
U-Matic o VHS, que són bastant sensibles a la degradació. Hem de conèixer
quin tipus de materials contenen aquests arxius i en quin estat es conserven.

NNeecceessssii ttaatt  ddee  ddiissppoossaarr  dd’’uunn  iinnvveennttaarrii ::   És necessari disposar d’un inven-
tari tan complet com sigui possible del patrimoni audiovisual generat en el terri-
tori, tant per conèixer el volum de la documentació com l’estat de conservació.
Ens podem aproximar a la realitat mitjançant l’elaboració d’enquestes i el treball
de camp. L’avantatge de l’OPATL és que, com que és una iniciativa de coopera-
ció entre diversos organismes repartits pel territori, cadascun pot dur a terme la
recerca en els seu entorn més proper.

EEssttuuddii  ddeell  ccaass::  OOPPAATTLL  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ii   AAnnddoorrrraa
En una enquesta enviada als arxius i les televisions locals de Catalunya i Andorra, a la pregunta de si
coneixien l’existència d’alguna televisió o agent productor de documentació audiovisual en el seu entorn
més proper, 21 arxius van contestar que sí i 14 que no. Alguns dels arxius conserven documentació au-
diovisual procedent d’aquestes televisions o d’agents productors que van veure interrompuda la seva
activitat i van donar els fons a les administracions públiques conscients de la impossibilitat per conser-
var-los.
També hi ha emissores de televisió que encara avui mantenen l’activitat i que, igualment, han donat els
fons als arxius públics per la impossibilitat de mantenir-los en condicions. L’OPATL de Catalunya i An-
dorra compta entre els seus membres amb algunes de les televisions que han donat els fons i amb els
arxius municipals i comarcals que els han rebut.

22..33..  CCRREEAARR  UUNN  EESSPPAAII  ÚÚTTIILL  II  DDEE  RREEFFEERRÈÈNNCCIIAA  PPEERR  AALLSS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS
DDEE  CCUUSSTTOODDIIAARR  EELL  PPAATTRRIIMMOONNII:: arxivers, documentalistes, conservadors, pro-
fessionals dels mitjans de comunicació i, en general, totes les persones interessa-
des en el tema
Donar resposta a les preguntes que puguin sorgir en el treball diari dels profes-
sionals dels arxius audiovisuals. L’OPATL ha de ser un espai de debat on trobar so-
lucions als problemes, tant per als directors i els responsables com per als tècnics.
Rapidesa en les respostes, reciprocitat en la comunicació i esforç compartit han de
ser les claus per al bon funcionament.

Facilitar l’intercanvi d’experiències, tant positives com negatives, mitjançant una
comunicació fluida i multidireccional entre tots els integrants, ja sigui a través de
mitjans telemàtics com de trobades professionals.

EEssttuuddii  ddeell  ccaass::  OOPPAATTLL  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ii   AAnnddoorrrraa
L’any 2008 la Xarxa de Televisions Locals (XTVL) va decidir canviar tot el sistema de gestió de l’arxiu
audiovisual perquè estaven molt descontents amb el que havien utilitzat en els darrers anys. L’informe,
que recollia les deficiències que presentava el sistema anterior, va servir perquè altres membres de l’O-
PATL decidissin no adquirir aquest sistema. 
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22..44..  FFOOMMEENNTTAARR  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓ  II  EELL  CCOOMMPPRROOMMÍÍSS  DDEE  TTOOTTEESS  LLEESS  PPAARRTTSS
IIMMPPLLIICCAADDEESS  PPEERR  AAJJUUDDAARR  AA  RREESSOOLLDDRREE  LLEESS  QQÜÜEESSTTIIOONNSS  TTÈÈCCNNIIQQUUEESS
QQUUEE  EESS  PPLLAANNTTEEJJEENN  EENN  LLAA  GGEESSTTIIÓÓ  DDEE  LL’’AARRXXIIUU  II  PPRROOVVEEIIRR  DDEE  RREECCUURRSSOOSS
PPEERR    MMIILLLLOORRAARR--LLAA

Compartir recursos, no necessàriament monetaris, per ajudar a resoldre o pal·liar
determinades carències. Per exemple, el parc tecnològic obsolet que no s’utilitza en
la producció audiovisual d’una televisió pot resultar molt útil en la digitalització d’un
arxiu.

Unir esforços en l’adquisició de dispositius d’emmagatzematge massiu per als
documents electrònics que es generin, compartir els dipòsits digitals  o alertar les
institucions públiques de la necessitat de posar a disposició de les empreses
espai als seus dipòsits per protegir el patrimoni comú.

Adoptar solucions tecnològiques comunes per als distints arxius amb l’objec-
tiu d’abaratir els costos i augmentar-ne l’eficàcia. Per exemple, l’adquisició
d’un mateix programari amb diverses llicències té un cost menor que comprar
un programa a mida. A més, existeixen altres avantatges, per exemple, en la
detecció de possibles errors en el sistema o en els treballs de manteniment i
actualització.

Ajudar a dissenyar aplicacions informàtiques específiques per a la gestió dels
arxius audiovisuals, si bé no en la fase d’implementació, sí en la fase de con-
fecció d’una relació de requeriments que han de complir aquestes aplicacions.

EEssttuuddii  ddeell  ccaass::  OOPPAATTLL  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ii   AAnnddoorrrraa
Una de les iniciatives de l’OPATL ha estat crear un inventari del parc tecnològic existent quant a apa-
rells reproductors i enregistradors de vídeo de diversos formats. La majoria d’arxius públics no dispo-
sen, per exemple, d’un reproductor de vídeo U-Matic per dur a terme la digitalització de les cintes de
vídeo i aquests aparells ja no es poden comprar en establiments comercials. El préstec per part d’algun
dels membres de l’OPATL que sí que disposa d’aquests aparells és una bona solució. D’altra banda, una
de les iniciatives en què està immers actualment l’OPATL és un estudi de mercat de programari infor-
màtic existent per a la gestió d’arxius audiovisuals i un estudi conjunt dels requeriments que s’han d’e-
xigir a aquests programes.

22..55..   SSEERR  UUNN  EESSPPAAII  OOBBEERRTT  AA  TTOOTTEESS  LLEESS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNSS  II  EELLSS  OORRGGAANNIISS--
MMEESS  QQUUEE  EESSTTIIGGUUIINN  IINNTTEERREESSSSAATTSS  AA  PPAARRTTIICCIIPPAARR--HHII

Ser un espai obert, no tan sols a totes les persones i les entitats que participen
activament en la iniciativa, sinó també a totes les persones que desitgin partici-
par-hi en el futur, ja sigui per incorporar-s’hi plenament o per col·laborar-hi de
forma puntual.

EEssttuuddii  ddeell  ccaass::  OOPPAATTLL  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ii   AAnnddoorrrraa
L’OPATL de Catalunya i Andorra té un ampli coneixement de la xarxa de televisions i arxius que exis-
teixen en el territori i els fa arribar la informació referent a les trobades i les reunions que es convoquen
amb la finalitat que hi assisteixin si així ho desitgen.
La millor manera d’arribar a tothom és aprofitar els avantatges que ofereix la pàgina web. En aquest sen-
tit, disposa d’un bloc, http://www.xtvlblocs.cat/observatori, on s’ofereix informació sobre els projectes i
les activitats que es duen a terme i es posa a disposició del públic la documentació que es genera.

�

�

�

�



5

22..66..   AALLEERRTTAARR  LLEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONNSS  DDEE  LLAA  DDEESSTTRRUUCCCCIIÓÓ  DDEELL  PPAATTRRII--
MMOONNII  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALL

Alertar les administracions competents de la destrucció del patrimoni audiovisual
local, ja sigui per una mala praxi, per omissió o per passivitat.

Alertar els propis membres de l’OPATL de com pot afectar a la conser-
vació dels seus fons la presa de decisions equivocades.

22..77..  EESSTTAABBLLIIRR  EELLSS  PPRRIINNCCIIPP IISS   TTEEÒÒRRIICCSS  II   PPRRÀÀCCTTIICCSS  PPEERR  AA  LLAA  DDEESS--
CCRRIIPPCCIIÓÓ  AARRXXIIVV ÍÍSSTTIICCAA  DDEE  LLAA  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓ   EENN   UUNN  MMAARRCC   EESSTTAANN--
DDAARRDDIITTZZAATT

EEllaabboorraarr  mmaarrccss  nnoorrmmaattiiuuss  ddee  ddeessccrriippcciióó  ii  eessqquueemmeess  ddee  mmeettaaddaaddeess  que
segueixin els estàndards internacionals i adaptar-los a la realitat del territori. La
realitat és que les televisions han creat els seus propis instruments de descrip-
ció a partir de les seves necessitats concretes de recuperació de la informació.
En el cas dels arxius, s’utilitzen les normes internacionals de catalogació o les
seves equivalents, tot i que en moltes ocasions, a causa de l’especificitat i la
complexitat dels documents audiovisuals, es mantenen en un nivell descriptiu
bastant superficial. El resultat és una gran heterogeneïtat pel que fa als catà-
legs. Hi ha, doncs, una necessitat d’utilitzar esquemes de metadades comuns
que permetin intercanviar recursos i treballar conjuntament entre els diversos
sistemes. Per això és convenient conèixer quins són els estàndards nacionals i
internacionals i aplicar-los correctament. En aquest sentit, un OPATL ha de pren-
dre iniciatives que es tradueixin en formes consensuades de crear i gestionar
les metadades. 

22..88..   CCOONNÈÈIIXXEERR  QQUUIINNEESS  SSÓÓNN  LLEESS  TTEECCNNOOLLOOGGIIEESS  EEXXIISSTTEENNTTSS  EENN  EELL  PPRROO--
CCEESSSSAAMMEENNTT  DDEELL  VVÍÍDDEEOO  DDIIGGIITTAALL

Estar informats dels nous avenços tecnològics que es produeixin.

Comparar els productes que s’ofereixen en el mercat, els preus i les prestacions.

Conèixer quines són les empreses proveïdores que operen en el territori, quins
productes i quins serveis ofereixen. Valorar no tan sols la qualitat dels productes
sinó també els serveis de reparació i manteniment dels aparells, actualització i
assessorament tècnic.

EEssttuuddii  ddeell  ccaass::  OOPPAATTLL  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ii   AAnnddoorrrraa
Una de les comissions de l’OPATL s’encarrega de la investigació en noves tecnologies i formats digitals.
Algunes de les emissores de televisió membres de l’OPATL que han elaborat estudis de mercat per a
l’adquisició de programari per a la gestió del seu arxiu audiovisual i els han compartit amb la resta de
membres de l’Observatori.

22..99..  EESSTTAABBLLIIRR  CCRRIITTEERRIISS  DD’’AAVVAALLUUAACCIIÓÓ  QQUUEE  PPEERRMMEETTIINN  LL’’AAPPLLIICCAACCIIÓÓ  DD’’UU--
NNEESS  NNOORRMMEESS  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓ  II  DDEE  TTRRIIAA

No hi ha unanimitat entre les diverses organitzacions en relació amb l’aplicació
d’uns criteris de selecció i de tria. L’absència d’unes normes ha portat a cada te-
levisió a conservar, gràcies a l’experiència acumulada i de forma més aviat in-
tuïtiva, els documents que poguessin tenir més interès o valor en el futur. Tot i
això, aquestes decisions no sempre han estat les més encertades.
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La impossibilitat de destinar recursos a l’arxiu ha comportat, en alguns casos, la
desaparició d’una gran part del material que s’hauria d’haver conservat. Establir
uns criteris clars de selecció i eliminació del material contribuirà a rendibilitzar
els recursos i a augmentar l’eficiència de l’arxiu i farà més difícil que es perdi do-
cumentació valuosa, tant des del punt de vista històric o cultural com des del
punt de vista econòmic.

EEssttuuddii  ddeell  ccaass::  OOPPAATTLL  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ii   AAnnddoorrrraa
En una enquesta enviada als arxius i televisions locals de Catalunya i Andorra, a la pregunta de si es
practica una selecció del material que cal conservar, en el cas de les televisions 23 van respondre que
sí i 3 que no, mentre que en el cas dels arxius succeïa justament el contrari, cap va respondre que sí
i 20 que no. Això posa de manifest que els arxius que han rebut els fons audiovisuals en forma de do-
nació no han practicat un procés de selecció a causa de l’absència d’una normativa al respecte i, per
prudència, han optat per conservar-ho tot. 
Pel que fa a les televisions, els criteris de selecció eren diversos: algunes televisions afirmaven con-
servar tot el material emès i una selecció dels bruts de càmera, altres, una selecció del material emès
i alguns bruts de càmera, i fins i tot havia televisions que solament conservaven el material emès o
només els bruts de càmera. Aquesta diversitat de criteris posa de manifest la necessitat d’elaborar
unes normes o recomanacions que serveixin per a tothom.

22..1100.. FFOOMMEENNTTAARR  LLEESS  BBOONNEESS  PPRRÀÀCCTTIIQQUUEESS  EENN  LL’’ÚÚSS  II  LL’’IINNTTEERRCCAANNVVII  DDEE
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓ  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALL  PPAARRTTIINNTT  DDEELL  RREESSPPEECCTTEE  AALLSS  DDRREETTSS  DDEE
LLAA  PPRROOPPIIEETTAATT  IINNTTEELL··LLEECCTTUUAALL

Fomentar les bones pràctiques quant al respecte a la propietat intel·lectual, i
conscienciar en primer lloc els seus membres.

Assessorar els membres i qui hi pugui estar interessat en la manera de procedir
correctament en els diversos casos que es presentin. 

22..1111..   CCOONNTTRRIIBBUUIIRR  AA  DDOONNAARR  RREESSPPOOSSTTAA  AA  LLEESS  NNEECCEESSSSIITTAATTSS  DDEE  FFOORRMMAA--
CCIIÓÓ  EENN  LL’’ÀÀMMBBIITT  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓ  DDEELLSS  AARRXXIIUUSS  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALLSS

Un OPATL pot dur a terme funcions de formació eminentment pràctica ja que entre
els membres es disposa de les instal·lacions i del material necessari per poder ob-
servar de primera mà les diverses maneres de gestionar els arxius, tant els més mo-
derns i eficients com els més modestos. Tot i que no és missió de l’OPATL formar
els professionals dels arxius, pot emprendre accions en aquest sentit.

Identificar les carències quant a formació especifica i, una vegada detectades,
fer-les arribar a les institucions competents.

Organitzar cursos de formació o tallers que supleixin en un determinat moment
les carències quant a formació dels mateixos professionals que treballen en
aquests arxius.

EEssttuuddii  ddeell  ccaass::  OOPPAATTLL  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ii   AAnnddoorrrraa
Entre les resolucions i els compromisos presos per l’OPTAL hi ha dur a terme un taller de digitalització
itinerant als centres de treball dels membres de l’OPATL que s’han ofert voluntaris.
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33 ÀÀ MM BB II TT   DD ’’ AA CC TT UU AA CC II ÓÓ

Un OPATL vetlla per la salvaguarda del patrimoni audiovisual generat en l’àmbit local.

33..11..  DDooccuummeennttaacciióó  vviiddeeooggrrààff iiccaa  iinnèèddiittaa..  Tradicionalment les pel·lícules ci-
nematogràfiques i el material audiovisual editat es conserven a les filmoteques i
institucions anàlogues, les col·leccions de les quals provenen del dipòsit legal. La
major part de la documentació a la qual es refereix l’OPATL és documentació vi-
deogràfica inèdita. En qualsevol cas, no s’ha d’excloure la producció amateur en for-
mats cinematogràfics com el 8 mm o el Super 8 ni el material editat poc difós o
difícil de trobar.

33..22. PPrroodduucctteess  aauuddiioovviissuuaallss  ddee  tteelleevviissiioonnss  llooccaallss.. Un OPATL es fixa so-
bretot en la producció audiovisual generada en l’àmbit de les televisions locals i de
proximitat. Tot i això, no s’han d’excloure les produccions audiovisuals generades
en l’àmbit domèstic, obres de creació personal o reportatges d’aficionats que poden
contribuir a tenir més coneixement de la història i de la cultura del territori.

33..33..  DDooccuummeennttaacciióó  eenn  rriisscc  ddee  ppeerrddrree’’ss.. Un OPATL ajuda a conservar la do-
cumentació que està en risc permanent de pèrdua a causa de la degradació física
i l’obsolescència tecnològica, com ara el vídeo analògic generat en les últimes dè-
cades del segle XX. Tot i això, no s’ha d’oblidar quins són els procediments per a
la preservació digital a llarg termini, ja que molt probablement en pocs anys es ge-
nerin nous reptes quant a la conservació dels documents electrònics com, per
exemple, el que suposa la ràpida obsolescència dels llenguatges de codificació.

33..44..  AArrxxiiuuss  aauuddiioovviissuuaallss  aammbb  ppooccss  rreeccuurrssooss.. Un OPATL contribueix a mi-
llorar la gestió dels arxius d’organismes i institucions petites o amb pocs recursos,
els arxius que no estan ben dotats o els que no reuneixen les característiques ne-
cessàries per a la bona conservació dels materials. Malgrat tot, no exclou del seu
interès els arxius moderns i eficients perquè, en primer lloc, tot és susceptible de
millorar i, en segon lloc, poden servir de model i, en certa manera, tenen més res-
ponsabilitat de contribuir a la preservació d’un patrimoni que és comú.

EEssttuuddii  ddeell  ccaass::  OOPPAATTLL  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ii   AAnnddoorrrraa
Entre les televisions que participen a l’OPATL hi ha diferències substancials quant a les seves dimen-
sions. La televisió de Barcelona (BTV), que té una audiència potencial de diversos milions de perso-
nes, disposa, lògicament, de més recursos que altres televisions locals l’audiència de les quals es
redueix a uns pocs milers de persones. Aquesta diferència també es produeix entre els arxius mem-
bres: alguns són municipals, altres comarcals i altres d’àmbit nacional, com l’arxiu d’Andorra.
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44..11..  CCOONNSSIIDDEERRAARR  LLAA  PPRREESSÈÈNNCCIIAA  EENN  EELL  TTEERRRRIITTOORRII  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓ
AAUUDDIIOOVVIISSUUAALL  PPRROOCCEEDDEENNTT  DDEE  TTEELLEEVVIISSIIOONNSS  LLOOCCAALLSS  OO  AALLTTRREESS  TTIIPPUUSS
DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓ  SSIIMMIILLAARR

El fenomen de les televisions locals no es produeix en tots els territoris del món.
Una televisió local és, en general, una emissora que ofereix continguts audiovi-
suals de producció pròpia, amb una cobertura que es redueix al municipi i la seva
àrea d’influència, ja sigui d’iniciativa pública o privada.

Altres tipus de producció audiovisual (obres de creació personal, reportatges de
videoaficionats, recursos educatius, documents de la vida política) formen igual-
ment part del nostre patrimoni cultural i poden presentar els mateixos problemes
o molt semblants quant al seu tractament dins de l’arxiu.   

44..22..  CCOONNÈÈIIXXEERR  EELL  LLLLOOCC  OONN  EESSTTÀÀ  DDIIPPOOSSIITTAADDAA  LLAA  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓ,,  EENN
QQUUIINN  EESSTTAATT  EESS  CCOONNSSEERRVVAA  II   QQUUIINNSS  RRIISSCCOOSS  LL’’AAMMEENNAACCEENN  

Saber qui són els agents productors, si encara existeixen, si generen documen-
tació audiovisual o si han abandonat aquesta activitat, si els seus fons d’arxiu es
troben en condicions controlades o si hi ha risc que es perdin.

Conèixer de quins recursos disposen els que assumeixen la responsabilitat de
portar a terme el manteniment de l’arxiu.

Investigar si se sospita de l’existència de documentació audiovisual en el territori
la ubicació de la qual es desconeix.

44..33..  SSAABBEERR  SSII   HHII  HHAA  AALLGGUUNNAA  IINNSSTTIITTUUCCIIÓÓ  QQUUEE  DDUUGGUUII  AA  TTEERRMMEE  LLEESS  FFUUNN--
CCIIOONNSS  DDEE  LL’’OOPPAATTLL  AALL  TTEERRRRIITTOORRII

L’existència d’institucions públiques de caràcter nacional o regional, de funda-
cions privades, o de qualsevol altre tipus d’organisme que es dediqui a vetllar
per la salvaguarda del patrimoni audiovisual local implicaria, òbviament, que la
creació de l’OPATL no tingués raó de ser. 

L’existència d’altres organismes similars que es dediquin a tasques que parcial-
ment estan dins els objectius de l’OPATL faria convenient un contacte previ per
establir possibles punts de col·laboració.

44..44..   SSAABBEERR  SSII  HHII  HHAA  PPRROOGGRRAAMMEESS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLSS  DDEEDDIICCAATTSS  AA  LLAA  PPRREE--
SSEERRVVAACCIIÓÓ  DD’’AAQQUUEESSTT  TTIIPPUUSS  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓ

Conèixer l’existència d’estratègies o de programes ja definits per part de les ad-
ministracions públiques que, pel motiu que sigui, encara no s’hagin dut a terme.
Si és així, s’haurà de plantejar si és aconsellable esperar que l’Administració
prengui la iniciativa o bé, al contrari, actuar de manera urgent. Cal recordar que
molts dels materials amb què treballem tenen una vida útil molt breu. En oca-
sions, la degradació es fa irreversible en tan sols una dècada. Per això, de ve-
gades és necessari intervenir tot i que no sigui amb les majors garanties d’èxit.

Conèixer l’existència de subvencions per a projectes d’aquest tipus o similars i
sol·licitar-les quan sigui el cas.
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Saber si hi ha alguna institució que ofereixi serveis d’arxiu en forma de dipòsits
digitals i, si convé als membres de l’OPATL, utilitzar aquests serveis. Per això,
s’ha de valorar el cost que suposaria externalitzar l’arxiu, les garanties quant a
un accés ràpid i segur, i les garanties quant al control sobre l’explotació de l’ar-
xiu i sobre els drets inherents a la documentació.

44..55..  TTRREEBBAALLLLAARR  CCOONNJJUUNNTTAAMMEENNTT  AAMMBB  LLEESS  AASSSSOOCCIIAACCIIOONNSS  PPRROOFFEESSSSIIOO--
NNAALLSS  OO  ÒÒRRGGAANNSS  CCOOLL··LLEEGGIIAALLSS  QQUUEE  PPOOSSEENN  EENN  CCOONNTTAACCTTEE  EELLSS  PPRROO--
FFEESSSSIIOONNAALLSS  QQUUEE  TTRREEBBAALLLLEENN  AA  LLEESS  TTEELLEEVVIISSIIOONNSS  II   AALLSS  AARRXXIIUUSS

Hi ha associacions i federacions de televisions locals que posen en comú els in-
teressos de les empreses i serveixen per intercanviar continguts audiovisuals.
De la mateixa manera, hi ha associacions professionals i òrgans col·legials d’ar-
xivers, documentalistes, conservadors i altres professionals relacionats. L’OP-
TAL ha de treballar conjuntament amb aquestes associacions.

EEssttuuddii  ddeell  ccaass::  OOPPAATTLL  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ii   AAnnddoorrrraa
Entre els membres fundadors de l’OPATL de Catalunya i Andorra hi ha dos organismes associatius.
D’una banda, l’Associació d’Arxivers de Catalunya (AAC), que agrupa els professionals dels arxius del
territori català; i de l’altra, la Xarxa de Televisions Locals (XTVL), que ofereix serveis a les televisions
associades en forma de continguts audiovisuals i altres serveis.

55 BB EE NN EE FF II CC II SS

Un cop definits quins són els objectius d’un OPATL i les consideracions prèvies a la seva im-
plementació, cal preguntar-se quin impacte pot tenir sobre el territori, quines repercussions
positives pot tenir en les zones on s’implanti en relació amb l’esforç que suposa la seva cre-
ació, quins beneficis pot aportar als membres potencials de l’OPATL, i si aquests beneficis
poden ser extensibles a tota la comunitat.

Alguns dels criteris per valorar les aportacions de l’OPTAL poden ser:

CCuullttuurraallss:: protecció de l’herència cultural que representen els productes au-
diovisuals dels mitjans de comunicació, les obres de creació personal, els re-
cursos educatius, els testimonis de la vida quotidiana, etc., com a part del nostre
patrimoni.

PPrrooffeessssiioonnaallss:: millora del coneixement teòric i pràctic de la professió arxivís-
tica.

EEccoonnòòmmiiccss:: rendiment econòmic fruit de la comercialització, l’intercanvi i la di-
fusió dels continguts.

TTeerrrr iittoorriiaallss::  valorar si les funcions que exerceix l’OPATL poden tenir un im-
pacte rellevant i global o, al contrari, tan marginal que no val la pena l’esforç d’im-
plementació.

CCoommppeetteenncciiaallss:: valorar si l’OPATL entraria en competència amb altres orga-
nismes o institucions ja creades, si resultaria complementari a aquests organis-
mes en l’exercici de les seves funcions o si ompliria un buit existent.
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66 MM EE MM BB RR EE SS

Tenint en compte les especificitats de cada territori s’ha de definir des d’un principi quins or-
ganismes o institucions seria desitjable que participessin plenament en la creació de l’OPATL
o que col·laboressin en el seu seguiment i desenvolupament.

EEllss  aaggeennttss  pprroodduuccttoorrss  ddee  llaa  ddooccuummeennttaacciióó::  resulta evident que qui pot co-
nèixer millor la documentació són els mateixos agents productors, tot i que no si-
guin els actuals propietaris dels drets d’explotació. La seva participació resulta,
si no imprescindible, molt convenient.

EEllss  oorrggaanniissmmeess  pprrooppiieettaarriiss  ddeellss  ddrreettss  dd’’eexxpplloottaacciióó::  se suposa que els pro-
pietaris dels drets d’explotació tenen un interès principal a conservar aquests mate-
rials a llarg termini i a facilitar l’accés i la difusió dels seus continguts, ja que
constitueixen un actiu que pot seguir generant beneficis a llarg termini.

EEllss  aarrxxiiuuss  ppúúbblliiccss::  en especial, els que es troben en el mateix àmbit territo-
rial que la documentació. Forma part de les competències dels arxius públics
l’esforç per conservar i fer accessible el patrimoni documental d’una ciutat, una
regió o una nació. Molts arxius públics, a través de donacions o de dipòsits, són
actualment els encarregats de custodiar aquest tipus de documents i són, per
tant, protagonistes importants en un OPATL.

LLeess  eemmpprreesseess  pprr iivvaaddeess::  amb interès en el mecenatge i en la protecció de la
cultura i el desenvolupament social.

77 EE SS TT RR UU CC TT UU RR AA

Atenent a les característiques específiques del lloc on s’implementi l’OPATL, pot tenir es-
tructures diverses, però principalment l’entenem com una estructura associativa no jeràr-
quica que promou la participació i la cooperació entres els distints membres.

El treball ha de ser cooperatiu.

No és necessari el lideratge d’un dels integrants per al seu bon funcionament, tot
i que una persona o un grup pot assumir el lideratge d’una iniciativa o un projecte
concret amb la finalitat de dinamitzar-lo, fer-ne el seguiment i garantir-ne els re-
sultats.

És recomanable repartir les àrees de treball en grups o comissions de treball que
aprofitin les capacitats que distingeixen els perfils professionals que agrupa l’O-
PATL.

Ha de ser flexible quant al nombre de col·laboradors i obert a tots els que hi vul-
guin participar, per la qual cosa s’ha de preveure l’adhesió de nous membres.

Ha d’assegurar una comunicació transversal entre els membres de l’OPATL de
manera que els directors, els administradors i els tècnics puguin aportar els seus
coneixements en els diversos grups de discussió.
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EEssttuuddii  ddeell  ccaass::  OOPPAATTLL  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ii   AAnnddoorrrraa
Es divideix en quatre comissions o grups de treball:

• Comissió d’estratègies d’actuació i finançament: s’encarrega d’estudiar la forma d’incorporar les ad-
ministracions públiques en els projectes i de buscar finançament i compromisos econòmics.

• Comissió de tecnologies i formats: té l’objectiu de conèixer les tecnologies existents en el mercat, les
característiques tècniques dels diversos formats analògics i digitals, els paràmetres de digitalització i,
en general, la utilització del maquinari i del programari existent.

• Comissió de tractament documental i selecció: fa les recomanacions quant a aspectes relacionats
amb l’anàlisi documental i la selecció, l’avaluació i l’eliminació dels documents.

• Comissió d’explotació i propietat intel·lectual: s’ocupa de recopilar tota la informació relacionada amb
la propietat intel·lectual, els drets d’autor i l’explotació dels documents.

88 PP EE RR FF II LL SS   PP RR OO FF EE SS SS II OO NN AA LL SS

DDiirreeccttoorrss  ii   rreessppoonnssaabblleess:: la planificació estratègica i la presa de decisions
requereixen de la participació dels responsables d’aquestes organitzacions.

PPeerrssoonnaall  ttèèccnniicc  eessppeecciiaallii ttzzaatt::  les característiques pròpies de la documen-
tació audiovisual recomanen la presència de personal tècnic especialitzat que
conegui el funcionament de la tecnologia audiovisual, així com de personal tèc-
nic especialitzat en el treball en arxius.

PPrrooffeessssiioonnaallss  ddee  ll ’’OOPPAATTLL::  els professionals que participen en l’OPATL són
els mateixos que treballen per a les empreses i les institucions que el componen.

PPeerrssoonnaall  vvoolluunnttaarr ii  oo  rreemmuunneerraatt::   els serveis que es presten en l’OPATL són
voluntaris tot i que per a projectes concrets es pugui contractar personal remu-
nerat.

99 BBAASSEESS  PPEERR  AA  LLAA  IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓ

Algunes de les accions concretes que s’han de dur a terme en la implementació d’un OPATL
en el territori:

99..11.. EESSTTAABBLLIIRR  LL’’ÀÀRREEAA  GGEEOOGGRRÀÀFFIICCAA
L’àrea geogràfica sobre la qual actua l’OPATL no ha de coincidir necessà-
riament amb una àrea administrativa. Més aviat s’han de prendre en con-
sideració qüestions culturals, lingüístiques, socials, professionals, etc.

99..22.. CCOONN TTAACC TTAARR   AAMMBB   EE LL SS   OORRGGAANN II SSMMEESS   II   LL EESS   II NN SSTT II TTUUCC II OONNSS
QQUUEE   HHAAUURR II EENN   DDEE   FFOORRMMAARR --NN EE   PPAARRTT
Contactar amb televisions locals o de proximitat, arxius municipals i comarcals, as-
sociacions i col·legis professionals, empreses productores de continguts audiovi-
suals o institucions superiors encarregades de protegir el patrimoni.

99..33.. SSIIGGNNAARR  UUNN  CCOONNVVEENNII  DDEE  CCOOLL··LLAABBOORRAACCIIÓÓ  EENNTTRREE  LLEESS  PPAARRTTSS
Establir qui participa en l’OPATL, quins són els principis que en motiven la creació i quins
són els objectius, i adoptar acords i compromisos que siguin factibles.

99..44.. EELLAABBOORRAARR  UUNN  IINNVVEENNTTAARRII  DDEE  LLAA  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓ  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALL
A través d’enquestes o de treball de camp, intentant ser rigorosos i exhaustius per
tal de determinar el volum i les característiques de la documentació audiovisual
local que es conserva en el territori.
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99..55.. EESSTTUUDDIIAARR  LLAA  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓ
Estudiar la composició dels suports, les característiques de cada format, els re-
queriments tècnics relacionats, els riscos que n’amenacen la conservació, etc. 

99..66.. EESSTTUUDDIIAARR  EELLSS  AARRXXIIUUSS
Condicions dels dipòsits d’emmagatzematge, capacitat dels dipòsits digitals, parc
tecnològic per a la reproducció, la còpia i la digitalització de la documentació,
així com per al manteniment dels materials, etc.

Organització i classificació de la documentació en l’arxiu, en catàlegs i instru-
ments de descripció, en eines d’accés a la consulta, etc.

99..77.. EESSTTUUDDIIAARR  LLEESS  OORRGGAANNIITTZZAACCIIOONNSS  OO    EELLSS  AAGGEENNTTSS  PPRROODDUUCCTTOORRSS
Determinar quantes organitzacions existeixen i quantes han desaparegut, quines
activitats duen a terme, com es financen, si ostenten els drets d’explotació dels
seus productes audiovisuals, etc.

99..88.. EESSTTUUDDIIAARR  EELL  MMAARRCC  LLEEGGIISSLLAATTIIUU
Conèixer quin és el marc legislatiu comú i l’específic de cada territori en relació amb
els drets de propietat intel·lectual, el patrimoni cultural, l’avaluació i l’eliminació dels
documents, etc.

99..99.. CCRREEAARR  UUNN  LLLLOOCC  WWEEBB
Crear una pàgina web, un bloc, un fòrum, una xarxa social, un grup de treball o
qualsevol altre mecanisme de comunicació a Internet que permeti els membres de
l’OPATL interactuar en línia i difondre les seves activitats.

99..1100..  CCOOMMUUNNIICCAARR  II  IINNFFOORRMMAARR  DDEELL  PPRROOJJEECCTTEE
Dissenyar estratègies per fer publicitat del projecte i difondre’l a través de la parti-
cipació en organismes internacionals com el CIA/ICA.

EEssttuuddii  ddeell  ccaass::  OOPPAATTLL  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ii   AAnnddoorrrraa
Hi ha un bloc (http://www.xtvlblocs.cat/observatori/) on es poden trobar:

• Tots els documents de gestió relacionats amb la creació i el desenvolupament de l’OPATL: el conveni
de fundació, les actes de les reunions, les subvencions concedides i altres documents de gestió interns
de cadascun dels membres.
• Les notícies relacionades amb les activitats de l’OPATL: visites, tallers, presentacions, etc.
• Les notícies dels esdeveniments relacionats amb els arxius audiovisuals en general.
• Enllaços a webs d’interès.
• Documents de normatives i estàndards internacionals.
• Projectes relacionats.
• Bibliografies.
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� Establir les bases metodològiques per al treball en arxius audiovisuals.

� Elaborar un inventari del patrimoni audiovisual local.

� Promoure l’intercanvi d’experiències.

� Respondre a qüestions específiques que es poden plantejar en el treball diari dels arxius.

� Crear alertes davant la possible destrucció de la documentació.

� Formar el personal dels arxius audiovisuals.

� Dissenyar eines o aplicacions informàtiques específiques per a la gestió dels arxius.

� Promoure l’ús d’estàndards.

� Establir criteris d’avaluació, tria i eliminació.

� Donar a conèixer la legislació en matèria de drets d’autor i propietat intel·lectual.

� Conèixer la tecnologia existent en el mercat.

� Crear programes de digitalització conjunts.

� Organitzar tallers pràctics i visites a altres instal·lacions.

� Intercanviar maquinària difícil de trobar.

� Intercanviar continguts audiovisuals.

� Crear plataformes de difusió comunes per als continguts audiovisuals.

� Generar nous productes audiovisuals a partir dels materials d’arxiu.

Nota: Traducció al català a càrrec de l’Arxiu Nacional d’Andorra
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