El document del mes d'agost de 2021 de l’AMR

25 anys gegants
El bateig de la Demètria i en Quimet a Televisió de Roses

Dades arxivístiques
CAT AMR Fons Empordà Televisió. Programació del dia 24 d'abril de 1995. Notícia del
bateig dels gegants Demètria i Quimet de la Colla Gegantera de Roses. Durada: 3' 37''.

Podeu accedir al vídeo a través d'aquest enllaç o si llegiu el document del mes en
paper a través d'aquest QR

Història arxivística
L'any 2012 Empordà Televisió va fer donació del seu fons a l'Arxiu Municipal de Roses.
Al llarg de dos dies es van encapsar i traslladar prop de 200 capses plenes de cintes
VHS, S-VHS i CD que es trobaven a la seu de la televisió, al carrer de la Pujada del Puig
Rom. Algunes cintes tenen patologies degudes a la inundació que va patir l'habitació on
estaven guardades al local de la televisió local. El primer tractament va ser la
classificació, ordenació i descripció de les més de tres mil cintes a través de la
informació textual present a les etiquetes exteriors. En els casos en què no hi havia cap
descripció, es va visionar la cinta per tal de datar-la i classificar-la. I les cintes en molt
mal estat van ser separades per tal d'analitzar les possibilitats de ser digitalitzades.

Finalment, a l'hora de confeccionar el document del mes s'ha editat el vídeo de la notícia
del bateig dels dos gegants de Roses, que forma part de la cinta de la còpia legal de la
programació del dilluns 24 d'abril de 1995. Aquest procés s'anirà fent progressivament
amb tot el fons de la Televisió de Roses / Empordà Televisió perquè estigui en línia i a
disposició de la ciutadania.
Contingut
El dia 24 d'abril de 1995 el noticiari de Televisió de Roses va estar centrat en la Diada de
Sant Jordi, celebrada el dia abans. A banda dels actes tradicionals i de la venda de
llibres i roses, el 23 d'abril de 1995 serà recordat pel bateig dels dos gegants de Roses,
la sirena Demètria i el pastor Quimet. El nom d'ella era en honor a la veïna Demètria
Romañach, que va finançar les dues figures.
A quarts de quatre de la tarda, amb la plaça plena a vessar amb veïns, curiosos,
membres de l'Empenta Jove i el Mijac i altres colles geganteres, els gegants van sortir de
la Casa Mallol i es van dirigir al centre de la plaça on es farien els balls, els parlaments i
una representació de l'al·legoria de la sirena i el pastor. Les colles geganteres de Castelló
d'Empúries i de Llagostera, que van apadrinar la colla rosinca, van obsequiar els
membres de l'Empenta Jove de Roses, que es feia càrrec de la colla gegantera.
Al final dels actes es va fer una cercavila pels carrers de Roses amb els gegants i els
grallers, que va acabar de nou a la plaça, on va actuar l'Esbart Dansaire Joaquim Ruyra
de Blanes i el grup de cançó catalana Empordà Fusió.
La presentadora del noticiari d'aquell dia, Anna Vicens Rahola, conduia les notícies de
Televisió de Roses almenys des de 1993, moment en què també eren presentades per
Carles Soler i puntualment de Màxim Rom.

Captura amb l'Anna Vicens presentant el noticiari
De la programació d'aquell podem destacar els dibuixos Dino-Riders, en un castellà amb
accent sudamericà, la publicitat de les entrevistes electorals de les eleccions municipals
de 1995 a Castelló, Roses i Figueres i altres notícies com la de la candidatura d'Iniciativa
per Catalunya-Verds i la de la Diada de Sant Jordi.

Context
L'any passat la els gegants de Roses van celebrar els 25 anys del seu bateig enmig de la
pandèmia de la covid-19. Un any després l'Ajuntament de Roses reconeixerà la tasca de
la colla amb l'entrega el dia 15 d'agost de la Dracma de Plata de Roses, la màxima
distinció del municipi.
Pel que fa al suport del vídeo que presentem, els fons audiovisuals de les televisions
locals són sempre un repte per a qualsevol arxiu. D'una banda contenen un gran volum
d'informació i, de l'altra, estan formats per cintes i discos que tenen una escassa vida
útil. En el cas de la Televisió de Roses, actualment Empordà Televisió, el volum de cintes
VHS i SVHS és de poc més de tres mil. Sense tenir en compte els Compact Disc i altres
formats com el Video8, Mini DV i cassetes. La inversió realitzada per a la seva
digitalització ha permès passar a format digital milers d'hores de gravació que estan
esperant ser tractades per descriure i editar programes, notícies i anuncis. És la història
audiovisual de Roses de 1991 a 2004 sense la qual no s'entendria la realitat quotidiana
de totes aquelles llars pendents dels programes i notícies que, per fi, parlàven de les
seves alegries i els seus problemes més propers.
Més informació
http://www.rosespedia.cat/index.php?title=Empord%C3%A0_TV
https://www.empordadigital.cat/

