Inici del període d’acreditacions dels mitjans de comunicació per
accedir al centre de difusió de dades de les eleccions del 27S
instal·lat al Parlament de Catalunya
Només es podrà accedir al Parlament amb les acreditacions tramitades pel
Departament de Governació i Relacions Institucionals

Amb motiu de la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de
setembre, el Departament de Governació i Relacions Institucionals s’encarregarà de
l’organització del centre de difusió de dades, que s’instal·larà a l’auditori del
Parlament (parc de la Ciutadella, s/n).
Els mitjans que vulguin accedir al centre de difusió de dades hauran d’emplenar el
formulari Excel que s’adjunta en aquest correu, amb les dades corresponents i
reenviar-lo al correu media27s@gencat.cat, abans de les 18 h del 23 de setembre.
A banda del formulari, caldrà adjuntar-hi una fotografia de cada persona que
s’acrediti. La fotografia ha d’ocupar un màxim de 500kb i ha de tenir format JPG. El
nom de l’arxiu ha de ser el número de DNI o passaport.
Un cop tramesa l’acreditació, rebreu un correu en què es confirmarà que s’ha
tramitat correctament, així com els dies i els llocs on es podrà passar a recollir
l’acreditació. Els mitjans que no tinguin aquesta acreditació no podran accedir al
Parlament. Cada acreditació anirà acompanyada d’un tiquet d’àpat i dos refrigeris.
Les acreditacions permetran l’accés a la sala de premsa, que disposarà de wifi i
punts de xarxa per als aparells electrònics.
L’aparcament al Parlament estarà restringit. Hi haurà una zona habilitada per a
unitats mòbils (l’ús de la qual s’ha de demanar amb antelació, segons les indicacions
que s’especifiquen més endavant). Els vehicles d’equips d’ENG podran accedir-hi
mentre duri la compareixença, o per motius de càrrega i descàrrega, però no podran
deixar-hi el cotxe estacionat tota la jornada. Els mitjans hauran de facilitar el model
del vehicle i el número de la matrícula.
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Informació tècnica i de localització

Els mitjans han comunicar les seves necessitats tècniques i de localització en el
formulari que s’adjunta en aquest correu. Aquest formulari s’ha d’enviar a
media27s@gencat.cat abans de les 14 h del dia 25 de setembre

Ràdios
El centre de difusió de dades comptarà amb racks per a la distribució d’àudio
analògic mitjançant els connectors XLR3 mascle instal·lats. Els mitjans que
necessitin una línia XDSI han de demanar l’alta de la línia a la seva companyia
telefònica. Els mitjans que ja tenen línies instal·lades a la sala de premsa del
Parlament han de demanar a la companyia que els traslladi la línia perquè la sala no
estarà operativa. Està previst que la data límit per a la instal·lació sigui el
dissabte 26 de setembre, a les 14 h.

Televisions
Els equips ENG podran fer la captació d’imatges des del mateix auditori, des de les
tarimes habilitades per a això. Comptaran amb connectors XLR3 mascle amb el
senyal d’àudio analògic de la sala i un punt de corrent amb una potència màxima de
500W. Dins de l’auditori, hi ha una limitació de l’ús de focus d’un total de 500W per
evitar ombres a l’escenari i no excedir el consum de la instal·lació.
S’oferirà senyal institucional de televisió durant les compareixences, que es
distribuirà de la manera següent:


Satèl·lit. Es farà arribar el senyal institucional de televisió via Satèl·lit
EUTELSAT, amb qualitat HD com a novetat.
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Vídeo de reproducció a temps real (streaming). Es donaran els codis per a
inserir als webs dels mitjans el visor per veure el senyal institucional.



Torre de Collserola. Com és habitual, es farà arribar el senyal institucional de
televisió a la torre de Collserola per a la seva distribució posterior a la resta de
mitjans



Torre España a Madrid. Els mitjans que ho necessitin, poden demanar a
Torre España (Abertis Telecom) la baixada de senyal institucional de televisió
(aquest servei té un cost que caldrà consultar directament a Abertis Telecom).

Durant les compareixences s’emetrà un senyal net de grafismes. Fora de les
compareixences hi haurà dades amb grafisme.
Platós i punts de directe a l’exterior
Aquest any també es posaran a disposició dels mitjans diversos platós de televisió a
l’exterior del Parlament, davant de la façana, per utilitzar com a punts de directe sota
cobert. Cada plató disposarà d’un monitor amb senyal institucional i d’un punt de
corrent amb una potència màxima de 3.000W. El mitjà que necessiti una potència
superior haurà de dur un generador propi. Els platós tenen una mida de 3m x 4m.
Els mitjans que vulguin disposar d’un d’aquests espais (que seran compartits amb
altres mitjans en funció de les necessitats horàries) ho han de demanar en el
formulari de necessitats tècniques que s’adjunta en aquest correu.
Punt de directe interior
S’habilitarà un espai proper a l’entrada de l’auditori, dins del Parlament, perquè els
mitjans puguin fer servir com a punt de directe.
Unitats mòbils
Les unitats mòbils s’hauran d’ubicar a l’aparcament del Parlament, segons les
indicacions de l’organització. Els mitjans hauran de reservar l’espai a través del
formulari que s’adjunta, adreçat a media27s@gencat.cat, abans del dimecres 23 de
setembre, a les 18 h. Es podrà tirar cablatge i fer proves entre les unitats
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mòbils i l’interior de la sala de premsa fins al dissabte 26 de setembre, a les 14
h.
Les unitats mòbils disposaran del senyal institucional en format SD - SDI i HD amb
àudio imbricat. Per a les posicions de directe des del centre de difusió de dades
(auditori), s’habilitarà el transport de senyal des de dins de la sala fins a les unitats
mòbils, per tal d’evitar llargues tirades de cable. Per aquest motiu, es disposarà de
diferents vies de connexió amb connector BNC per transportar únicament senyal SDSDI amb àudio imbricat.
És responsabilitat de cada mitjà sol·licitar aquest servei a l’organització, així com
disposar de l’equipament necessari per treballar amb un senyal SD-SDI amb àudio
imbricat.
Cada mitjà es responsabilitzarà de la seguretat de les seves unitats mòbils.

RECORDATORI DE TERMINIS
-

Instal·lació d’equip XDSI a la sala de premsa: divendres 18 de
setembre, a les 14 h.
Acreditacions: abans del dimecres 23 de setembre, a les 18 h.
Petició d’espai per a les unitats mòbils: abans del dimecres 23 de
setembre, a les 18 h.
Petició de plató exterior (punt de directe) i d’espai a la tarima de
l’auditori: abans del divendres 25 de setembre, a les 14 h.
Instal·lació de cablatge des de les unitats mòbils a l’auditori:
dissabte 26 de setembre, a les 14 h.
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Per resoldre qualsevol dubte tècnic, la persona de contacte del Departament de
Governació i Relacions Institucionals és Pep Estellé (telèfon de contacte: 699 48 75
43)
Per a qualsevol altra qüestió, poseu-vos en contacte amb l’Oficina de Comunicació
del Departament, al telèfon 93 567 17 93.
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