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Pràcticament fora
d’ús

1950 – actualitatMicrosolc de llarga durada (LP)

Fora d’ús1930 – 1960Disc de lacat instantani

Fora d’ús1930 – 1950 Disc de transcripció (premsat)

Fora d’ús1888 – aprox. 1960Disc de solc gruixut (78 rpm)

Fora d’ús1866 – anys 50Cilindres (instantanis / dictàfons)

Fora d’ús1876 – 1929Cilindres (cera duplicada o 
moldejada)

SituacióPeríode de produccióSuports analògics en solcs de so

Formats – Suports analògics
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Fora d’ús1960 – actualitatCartutx

Pràcticament fora
d’ús

1960 – actualitatCassette compacte

Pràcticament fora
d’ús

1935 - actualitatCinta magnètica carret a carret

Fora d’ús1930 – anys 50Filferro

SituacióPeríode de produccióSuports magnètics de so analògic

Formats – Suports analògics
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En ús1990 – actualitatDigital Video Disc (DVD)

En ús1990 – actualitatMagnetic Optical Disc (MOD)

En ús1980 – actualitatDigital Audio Tape (DAT)

En ús1980 – actualitatDisc Compacte (CD)

SituacióPeríode de produccióSuports digitals de so 

Formats – Suports digitals
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Formats - Suports
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ØCreat a finals dels anys 50 pel Cap d’Emissions, Jordi Janer.

ØEnregistrament en cintes magnetofòniques.

ØInicial procés de catalogació amb fitxes de cartró 
classificades segons un codi alfanumèric.

ØCreix l’arxiu amb el manteniment d’un registre, però sense 
catalogació.

ØAbandonament de l’arxiu a principis dels 90.

Archimag
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Durant la dècada dels 60 
els sistemes 
d’enregistrament van fer 
un salt espectacular.

Archimag
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Títol

Durada Característiques
de la Bobina

Codi
Archimag

Observacions

Data 
d’enregistrament

Archimag
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Un codi que trobem 
reproduït a la bobina 
de la caixa.

Juntament amb la 
resta de la 
informació que conté 
la fitxa del catàleg.

Archimag
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La mateixa bobina estava 
identificada amb el codi 
alfanumèric de l’Archimag.

Archimag
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Fitxa tècnica que acompanyava una bobina

Archimag
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A principis dels noranta, l’arxiu 
continuava funcionant, però el 
sistema de recuperació es basava 
en la data d’enregistrament.

Archimag
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FONOTECA DE 
RÀDIO BARCELONA
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ØEl 1993 s’estableix un acord entre Ràdio Barcelona i la 
Fonoteca de la Generalitat per la cessió de tot el material 
històric de la ràdio.

ØAquest a cessió es va fer en dues fases:

ØPrimera fase amb 2500 bobines, catalogades per la Fonoteca 
de la Generalitat i consultables a www.bnc.es.

ØSegona fase amb 7624 bobines inventariades amb una base 
de dades Microsoft Acces, igualment consultable per Internet.

Fonoteca
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ØActualment la Fonoteca de Ràdio Barcelona compta amb 
15000 documents sonors.

ØEn format analògic: cassette.

ØEn format digital, en suport físic: MD, DAT, CD i MOD.

ØEn format digital allotjat en un servidor informàtic.

ØEl servei de fonoteca està integrat al Departament Editorial. 

Fonoteca
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ØA la Cadena SER no existeix arxiu temporal, i el material que 
es cataloga passa a formar part de l’arxiu definitiu.

ØEn els darrers temps l’exclusivitat dels serveis informatius 
ha donat pas a un servei que afecta a tots els departaments i 
programes.

ØEs conserven de manera sistemàtica tots els programes 
d’elaboració pròpia de Ràdio Barcelona: El Balcó, La Graderia, 
Tot és Comèdia, Punt de Llibre, etc.

Fonoteca
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Fonoteca

Mapa conceptual
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Ø1989: Creació del Departament de Documentació de la 
Cadena SER a Madrid.

ØPrimer sistema de recuperació de la informació en base al 
sistema Basys en entorn MS-DOS.

Ø2001: Migració a una nova base de dades documental amb 
entorn web: Dokumentor.

ØDokumentor s’estableix a Madrid i, posteriorment, a Santiago 
de Compostela i Barcelona.

Dokumentor
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DokumentorDokumentor era una base de dades documental d’elaboració 
pròpia, que s’ajustava a les necessitats de recuperació de la 
informació dels Serveis Informatius de la Cadena SER.

Dokumentor
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L’opció Ver  ens mostrava la fitxa 
en detall i, també permetia
accedir a un vincle de l’arxiu i 
descarregar una còpia.

Dokumentor



15

Ràdio Barcelona - Cadena SER Catalunya                                           
www.cadenaser.com

La gestió dels documents sonors als centres de documentació de la Cadena SER

L’opció d’imprimir oferia tot el 
contingut de la fitxa documentada, 
amb un ampli resum d’allò arxivat.

Dokumentor
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ØEl Departament d’Organització i Sistemes, juntament amb el 
Departament de Gestió de Continguts, han elaborant una nova 
eina de treball que està modificant els canals d’informació i la
manera de treballar. El nou model editorial.

ØEnciclomedi@ integra en un mateix entorn múltiples 
processos que abans estaven dispersos i, moltes vegades, 
duplicats.  

ØTotes les emissores de la Cadena podran aprofitar els 
recursos de les capçaleres més importants.

Enciclomedi@
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MODEL EDITORIAL
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El so s’enregistra en mini-disc 
i directament es carrega a 
l’ordinador per poder-lo editar

Model editorial – Captació d’audio
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Tots els periodistes poden 
editar el so des del seu
ordinador amb Team News

Model editorial - Edició
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Model editorial - Edició
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Model editorial - Edició
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ØEnregistrament
d’entrevistes 
telefòniques   

ØEnregistrament de 
cròniques

Híbrida telefónica

Dalet 5.1
Permet:

ØIntercanviar sons
entre producció i 
emissió.

ØAccedir a 
l’enregistrament de 
l’emissió de Ràdio 
Barcelona i d’altres 
emissores

ØDigitalitzar Cd’s

Amplificador

Model editorial - Edició
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S’han eliminat tots els equips 
tradicionals dels estudis

Consoles i Matriu
de Commutació
digital

Model editorial - Emissió

Ràdio Barcelona - Cadena SER Catalunya                                           
www.cadenaser.com

La gestió dels documents sonors als centres de documentació de la Cadena SER

Model editorial - Servidor
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ENCICLOMEDI@
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Enciclomedi@ - Cadena

Documentació musical



21

Ràdio Barcelona - Cadena SER Catalunya                                           
www.cadenaser.com

La gestió dels documents sonors als centres de documentació de la Cadena SER

Enciclomedi@ - Cadena 

Fonoteca
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Enciclomedi@ - Cadena

Llista musical interactiva
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Ø L’arbre principal del Sistema 
de Cadena té aquests punts:

Ø Personatges
Ø Música
Ø Documentació
Ø Recursos
Ø Comercial
Ø Producció

Enciclomedi@ - Cadena  
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Ø Recursos
Ø Elements de continuïtat
Ø Gestió de promocions
Ø Gestió de sintoníes, indicatius, caretes i separadors

Ø Bases Musicals
Ø Efectes

Ø Comercial

Ø Textos comercials

Ø Gestió d’enrregistraments (textos-veus)

Ø Gestió de falques

Ø Idees comercials

Enciclomedi@ - Cadena  
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Ø Substitució de 
Team News

Ø Eina universal 
Arribarà a totes les 
emissores 

Enciclomedi@ - Redact@
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Enciclomedi@ - Redact@

Edició de text
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Enciclomedi@ - Redact@

Edició d’audio
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Ø Un guió 
integrat 

Ø Passar a 
emissió tots els 
talls per l’ordre 
en que apareixen 
al guió

Enciclomedi@ - Redact@
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Ø Un sistema per 
compartir guions, 
textos i talls 
entre totes les 
emissores

Enciclomedi@ - Redact@
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Enciclomedi@ - Redact@ 

Ø Una graella 
digital, que 
permet ampliar 
les opcions 
d’emissió:

üPODCASTING

üWEB

üTELEFONIA MÒBIL
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