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Resum 
 
Aquest projecte desenvolupa els mecanismes i porta a terme un seguiment 
dels serveis de vídeo del Projecte Aprencat. Un projecte impulsat per la 
Generalitat de Catalunya, l’Institut Ramon Llull i la UPC que pretén utilitzar les 
possibilitats que ofereix la internet de segona generació per difondre la 
Llengua i Cultura Catalanes arreu del planeta. En aquesta primera fase s’ha 
donat suport audiovisual a una vintena de professors de català d’arreu. 
 
Per fer-ho, s’han implementat tot un seguit de serveis de streaming de vídeo, 
tan a temps reals com vídeos a la carta. En aquest treball de fi de carrera 
s’expliquen les bases sobre les quals neix el projecte, els objectius inicials i es 
fa un seguiment del desenvolupament real del projecte Aprencat. 
 
Tècnicament, el projecte s’ha centrat en establir un sistema de transmissió en 
streaming utilitzant servidors de Windows Media i de Videolan i en adaptar una 
gran quantitat de vídeos en català a les condicions òptimes que  ens permetés 
de servir-los i, als lectors o participants del projecte, visualitzar-los sense 
dificultat i en bona qualitat. 
 
A més, s’ha fet un estudi de la possibilitat d’inserir subtítols en streaming de 
vídeo i que l’usuari pogués triar si veure’ls o no. 
 
Al llarg d’un any, els participants han pogut utilitzar aquest material i ens han 
informat dels problemes i propostes que hagin pogut tenir. 
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Overview 
This project develops the tools and makes a follow-up of the different video 
services of the Aprencat project. A project stimulated by the Generalitat of 
Catalunya, the Institut Ramon Llull and the UPC (Catalan University) that uses 
the possibilities of the second generation of internet in order to promote the 
Catalan Culture and Language around the world. Firstly, we have given 
support to the catalan university teachers academy in order to offer them some 
media services. 
 
To do this, several video streamings have been implemented, either real time 
or video on demand. This document presents the basis for this project, as well 
as its initial goals, and also a follow-up on the Aprencat project real 
development. 
 
Technicallyh speaking, the project aimed at establishing a streaming 
transmission system through the usage of Windows Media and Videolan 
servers, and at adapting a huge quantity of videos into Catalan in the optimal 
conditions in order to broadcast them to their readers or project participants 
easily and with a good quality. 
 
Furthermore, we have also evaluated the addition of subtitles in the video 
streaming as an option for the final user. 
 
Throughout one year, the participants have been using this material, and have 
reported us any problem or proposal they could think of. 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
En els temps que transcorren, les noves tecnologies sorgeixen a una gran 
velocitat i ens doten d’eines amb les quals competir amb més força en el món 
de la informació. La llengua i cultura catalanes, ja prou malmeses per tants i 
tants factors, no hi poden renunciar. És així com neix el projecte AprenCat. Un 
projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya, l’Institut Ramon Llull i la 
fundació i2CAT que es proposa utilitzar els avantatges de la Internet de segona 
generació per tal de difondre la nostra cultura i llengua tan dins com fora del 
nostre territori. 
 
En aquest document, presentem el propòsit d’aquest projecte així com també 
estudiarem la posada en marxa de la fase pilot del projecte. Durant aquest 
període inicial, s’implementaran les tecnologies i les eines necessàries per tal 
de poder disposar dels serveis en un entorn de prova. Així, inicialment, es 
donarà suport a la comunitat acadèmica de professorat i alumnat de català 
d’arreu del món. En un futur però, el projecte, que interactuarà amb els 
destinataris del projecte a través d’un portal, es preveu que s’ampliin els serveis 
i possibilitats fins a convertir el portal en un punt de trobada de la cultura 
catalana a la xarxa. 
 
Durant la fase pilot del projecte AprenCat, s’oferiràn serveis de: 
 
 :Serveis de vídeo (streaming) ہ 

- Emissió de televisió en directe 
(TVCi, Canal 3-24, Webcams, Catalunya Ràdio, Canal Parlament, 
...) 
- Vídeo a la carta 
(TVCi, Fòrum Barcelona 2004, edu365, vídeos Institut Ramon 
Llull, Universitats ...) 

 
 :Serveis conversacionals interactius (videoconferència) ہ 

- Videoconferència multipunt sobre IP (Suport per a reunions de 
treball, xerrades, conferències, seminaris, concerts o recitals 
col·lectius i interactius en viu, etc.) 
 

 :Altres serveis ہ 
- Recomanador de continguts, fets i actes relacionats. 

 
 
Com a futurs objectius, ja no inclosos en aquest projecte, hi ha l’ampliació i 
millora de serveis i la seva oferta. 
 
En aquest treball, el present document, hem analitzat la posada en marxa del 
servei de streaming (emissions de vídeo a temps real). Tal i com hem vist en 
els paràgrafs anteriors, el servei de vídeo es divideix en dos grups. El primer és 
el de les emissions a la carta, un servei que oferirà la possibilitat de visualitzar 
vídeos de qualsevol àmbit (programació de TVC en diferit, programes antics 
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d’interès cultural, lingüístic, etc. de diferents productors) amb els que es pretén 
que siguin de qualitat i interès per a la comunitat catalanoparlant d’arreu del 
planeta, en primera instància, i per a la resta de comunitats o sectors a qui 
també s’acabi dirigint el projecte AprenCat. 
 
I en segon lloc, l’emissió en directe de diferents canals de la Corporació 
Catalana de Radio i Televisió de Catalunya (la CCRTV). Aquesta oferta farà 
possible que el senyal de televisió en català arribi a totes les llars d’arreu del 
món, apropant-els-hi tan la realitat social catalana, com la lingüística. 
 
En aquest treball de fi de carrera s’expliquen el procés d’anàlisi, disseny i 
implementació de cada un d’aquests serveis. Uns processos que es basen en 
la recopilació del material de que es disposa, estudi dels formats, dels servidors 
i reproductors que participaran en el sistema de transmissió en streaming 
(segons els requisits que s’exigeix als lectors i amb la finalitat de crear una 
plataforma òptima de servei de vídeo) i conseqüent implementació, estudi de la 
possibilitat de que en visualitzar un vídeo, el lector pugui escollir veure’l 
subtitulat i estudiar i implementar un servei de streaming en temps real de les 
videoconferències que es puguin dur a terme en el projecte. Tot això, sense 
ignorar l’estat i la voluntat dels lectors davant del projecte. 
 
Tota aquesta oferta es pretén que estigui centralitzada en una aplicació 
anomenada eRuc que, com el seu nom ja deixa entreveure, permetrà la posada 
en comú i visualització d’arxius audiovisuals per part de tothom qui accedeixi a 
l’aplicació. A més, està en procés de creació un portal que permetrà accedir a 
tot aquest material audiovisual sense necessitat de comptar amb l’aplicació 
eRuc. La realitat, però, és que aquestes dues eines no han estat a disposició 
dels lectors ni de la mateixa Fundació i2CAT fins al final del període del 
Projecte Aprencat. En aquest document, també s’explicarà de quina manera 
s’ha suplert aquesta mancança i com han pogut accedir els lectors als serveis 
de vídeo del projecte.  
 
D’entrada, però, la fase pilot del projecte AprenCat pel que fa a l’emissió de 
vídeos en català se centrarà en assegurar que els vídeos oferts (tan els a la 
carta, com els en directe) estan en un format i en una codificació reproduïble 
per a la immensa majoria, si no la totalitat, d’equips dels lectors. 
 
Tot això, per tal d’impulsar la difusió de la Llengua i Cultura Catalanes, millorar 
la qualitat i ampliar l’aprenentatge del català com a llengua estrangera, millorar 
el suport a les universitats, crear un punt de trobada per a tots els catalans 
d’arreu del planeta i, també, afavorir l’intercanvi de material i coneixements, ja 
siguin o no docents, en llengua catalana. 
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CAPÍTOL 1. APRENCAT 

 

1.1 Introducció 
 
En aquest apartat explicarem breument en què consisteix el projecte Aprencat i 
quins son els seus objectius, també es farà una descripció dels serveis que es 
volen proporcionar a la comunitat catalana parlant d’arreu del mon. Finalment 
s’esmentaran quins han sigut els principals participants en el projecte i els 
requisits que els usuaris han de complir per poder participar en aquest projecte. 
 

1.2 Objectius 
 
Els objectius que es volen aconseguir amb aquest projecte pilot son donar 
suport en les tasques de les universitats, així com a la difusió del coneixement i 
l’aprenentatge del català, a la tasca d’ensenyament per part dels lectors, a la 
gestió de la comunitats de lectorats i a la difusió i creació de continguts en 
català per Internet. 
 
El principal objectiu d’aquest projecte és el desenvolupament i la posada en 
marxa d’una plataforma audiovisual sobre IP de banda ampla per donar suport 
a la comunitat acadèmica de professors i estudiants de Català d’arreu del mon. 
Més endavant es pretén estendre els serveis per a altres finalitats com  podrien 
ser la impartició de doctorats, postgraus, seminaris, serveis de formació, difusió 
i intercanvi de la Llengua Catalana. Principalment va destinat per a Casals 
Catalans i Universitats d’arreu. Un objectiu més llunyà es convertir-se en un 
referent per a la comunitat calatalano-parlant. 
 
Aquest esdeveniment permetrà a la gent d’arreu conèixer la Llengua i la Cultura 
catalana, ja que aquestes tindran un paper capdavanter en aquest camp. Per 
altre banda als professors que estan ensenyant la nostra llengua a altres 
països els serà mes fàcil trobar informació per poder ensenyar als seus 
alumnes. Els permetrà veure vídeos en català i disposar d’un servei de 
videoconferència gràcies al qual podran interaccionar amb diferents usuaris de 
la plataforma ubicats a qualsevol punt. 
 

1.3 Serveis 
 
En aquesta prova pilot es pretén abordar principalment dos tipus de serveis: els 
serveis d’streaming de vídeo i els serveis conversacionals i de parla interactiva, 
és a dir, visualització de vídeo a temps real i videoconferències. Tot i això, 
posteriorment també es podrien oferir altres serveis com informar als lectors 
dels continguts i actes que es podrien produir.  
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Els serveis de vídeo es poden dividir en dos grups segons l’origen del senyal. 
Aquests serien el de les emissions en directe i el de vídeo a la carta. El primer 
grup permet als lectors veure la televisió o altres senyals provinents d’actes en 
directe tal i com ho podrien fer des d’aquí a Catalunya. En el segon cas hi ha 
una sèrie de vídeos enregistrats de diferent provinença que estaran en un 
portal d’Internet i que seran els participants en la prova qui podran escollir quin 
vídeo volen veure i quan el volen veure.  
 
Pel que fa als serveis de videoconferència multipunt sobre IP, s’utilitzarien 
principalment per a donar suport a reunions de treball, xerrades, conferències, 
seminaris i concerts entre d’altres. 
 

1.4 Participants 
 
Els principals centres participants son al Fundació i2Cat i l’Institut Ramon Llull, 
no obstant, hi ha altres centres que han participat més indirectament com ara el 
Laboratori de Càlcul de la Facultat d’informàtica de Barcelona (UPC), La Salle, 
la Plataforma MediaCat, Al-Pi i Techno Trends. 
 
La fundació i2Cat és una fundació privada que té la finalitat d’impulsar la 
innovació i la recerca en l’àmbit d’internet de segona generació. En aquest 
projecte és la responsable de coordinar el projecte, del desenvolupament del 
portal audiovisual Aprencat, de la provisió del servei de vídeo i 
videoconferència al portal Aprencat i de connectivitat als socis del projecte. 
 
L’Institut Ramon Llull té la finalitat de projectar la llengua i la cultura catalanes a 
l’exterior en totes les modalitats i mitjans d’expressió. En aquest projecte s’ha 
unit amb la Fundació i2Cat i les seves tasques son encarregar-se del disseny 
gràfic del portal Aprencat, de la selecció de continguts que hi apareixeran i de 
dinamitzar i avaluar la plataforma. 
 
Hi ha un altre tipus de participants, però, que són els reals protagonistes i 
beneficiaris del projecte. Un total de 20 professors de català repartits per 
diversos centres universitaris del món seran els encarregats de realitzar les 
proves del servei de vídeo i de videoconferència. Intentaran visualitzar vídeos 
en català, que ja podran utilitzar en la seva tasca a les classes, ens faran 
suggeriments i crítiques al servei, es reuniran virtualment en multiconferències, 
etc. En resum, serà a ells a qui totes les actuacions del Projecte aniran 
destinades. 
 

1.5 Provisió i requisits 
 
Per a visualitzar vídeos per internet cal, únicament, un software reproductor 
que pugui visualitzar l’arxiu i un ordinador i una connexió mínimament bones 
que permetin suportar-ho. L’ordinador, a més, pot venir ja equipat amb aquest 
programari reproductor necessari. 
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Per a participar en una videoconferència, però, calen uns requisits lleugerament 
més estrictes. De la mateixa manera que pel servei de vídeo, perquè l’usuari 
pogués disposar d’un servei de videoconferència havia de tenir un equip 
(ordinador) adequat que pogués suportar diferents serveis audiovisuals, també 
havia de comptar, però, amb un adreçament públic i que els ports utilitzats per 
videoconferència no estiguessin bloquejats per firewalls. A més, el software que 
permet establir videoconferències no està tan generalitzat com ho estan el 
Windows Media Player o altres reproductors presents en la majoria de 
terminals. Programes que, en el nostre cas, requerien d’un procés d’instal·lació 
i d’una llicència d’ús legal. 
 
Més endavant, ens vam adonar que gran part dels lectors no complien els 
requisits necessaris (per dificultats d’implantació en centres universitaris) i per 
no deixar-los penjats sense servei de videoconferència es va haver de trobar 
una alternativa. Els usuaris que no podien utilitzar el programa que els havíem 
proporcionat, el PVX, se’ls va proposar utilitzar-ne un altre que es podia baixar 
d’Internet i que no exigia uns requisits tant estrictes, el Pulver.  
 
Per la part de servei de vídeo s’ha aprofitat que un dels requisits del servei de 
videoconferència és la utilització del software PVX o Pulver, que són programes 
que només funcionen per a Windows, per a exigir aquest sistema operatiu. Així, 
un dels programes que s’emprarà i que implicitament s’exigirà als lectors per a 
visualitzar vídeos serà el Windows Media Player. 
 

1.6 Mediacat 
 
La xarxa d'Internet (IP) permet la transmissió de qualsevol tipus de senyal des 
d’un punt qualsevol fins a un altre punt qualsevol d’aquesta xarxa. 

 
En la Internet de primera generació, les limitades prestacions d’aquesta xarxa, 
tant en ample de banda com en la utilització de protocols avançats, minva les 
possibilitats que podria arribar a proporcionar. Amb la Internet de segona 
generació (Internet2), aquestes limitacions se superen i, per tant, s’obre un 
ventall important de possibilitats a descobrir. Els serveis de vídeo i 
videoconferència són els que més surten beneficiats, ja que són els que 
requereixen unes prestacions més exigents, tant en ample de banda, com en 
retards de transmissió.  

 
El mediaCAT és la plataforma de serveis de vídeo i videoconferència de la 
Fundació i2CAT, posant a l’abast les eines necessàries per tal de fer possible 
allò que, en la majoria dels casos, semblava impossible amb la Internet de 
primera generació. L’objectiu del mediaCAT és, doncs, conèixer, provar, 
configurar i oferir totes les tecnologies de transmissió de vídeo i 
videoconferència sobre Internet, independentment dels requeriments de xarxa 
que necessitin.  

 
En la transmissió de vídeo, augmentar la qualitat del vídeo a transmetre implica 
augmentar la quantitat d’informació a transmetre, i això implica un augment en 
l’ample de banda requerit. En els serveis de videoconferència, es gestiona la 
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plataforma videCAT, que permet la realització de multiconferències per Internet 
utilitzant els protocols més avançats, com H323 i SIP. 
La plataforma mediaCAT participa en els grups de treball d'Internet2 que 
treballen en vídeo i videoconferència, formant part de l’avantguarda mundial en 
aquest camp. 
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CAPÍTOL 2. VISUALITZACIÓ DELS VÍDEOS 

 

2.1 Introducció 
 
Una de les parts més importants del projecte AprenCat és la d’emissió de 
vídeos en català que puguin ser útils als participants de la prova. Això comporta 
que els vídeos han de poder ser reproduïts per a tots els lectors, sempre i quan 
compleixin amb els requeriments esmentats en el capítol anterior. Aquests 
requeriments, però, són d’una certa exigència a nivell de l’equipament del que 
han de disposar els participants (sistema operatiu, processador,...) però no ho 
és des del punt de vista del format digital en què han d’estar els vídeos. 
D’aquesta manera, el primer punt de treball es va centrar en fer un estudi de les 
capacitats màximes que els lectors poden reproduir sense problemes i els 
formats que poden visualitzar amb els mitjans de que disposen. 
 
En segon lloc, s’ha volgut saber en quin format estaven els vídeos de que es 
disposava inicialment per saber com s’haurien de servir els vídeos i com els 
haurien de visualitzar els lectors. S’ha fet, doncs, una recopilació dels vídeos 
digitalitzats i enregistrats que es podien oferir al lectorat i s’ha vist que molts 
d’ells estan codificats en diferents formats de compressió com són el windows 
media vídeo (.wmv), el quick time (.qt), els avi (.avi), els m2t (.m2t) i en diversos 
formats de la família MPEG (.mpg). Reproduïbles per programes especialitzats 
com el mateix Quick Time, el Windows Media Player i el IPTV de Cisco, o més 
genèrics. Amb aquesta situació, hem recomanat la utilització d’un sol 
programari. Un software que fos capaç de reproduir tots aquests formats de 
vídeo sense necessitat d’obligar als lectors a descarregar-se un programa 
reproductor de vídeo diferent cada cop que vulguin visualitzar un nou vídeo i, al 
mateix temps, que ens evités haver de codificar cada nou vídeo que s’hagués 
d’oferir als lectors en diversos formats. A partir d’aquesta premissa, hem escollit 
el VideoLan. Un programa que a més de complir amb el paràmetre de 
compatibilitat que acabem d’explicar, també ens ofereix uns altres avantatges, 
com són el seu factor de software “open source” (de distribució gratuïta), i 
també que es tracta d’un reproductor compatible amb altres plataformes 
diferents al Windows, com ho és el sistema operatiu Linux. Per tal de que tots 
els lectors puguin comptar amb aquest reproductor, que passa a ser la base del 
servei de vídeo del Projecte Aprencat, s’ha creat un manual d’instal·lació pas a 
pas del programa. 
 
Tenint en compte que hi haurà diferents formats de vídeo, també havíem de 
tenir en compte que no tots els lectors tindrien la mateixa taxa de velocitat de 
descàrrega dels vídeos. En aquest sentit, una part de l’oferta inicial ha estat 
codificada amb diferents velocitats; des de 256kbps fins a vídeos d’alta qualitat 
a 10Mbps. D’aquesta manera, ens podem fer a l’idea de la velocitat de les 
connexions i de quines taxes poden suportar. Durant aquesta prova pilot s’han 
ofert vídeos a la carta des de 250kbps, reproduïbles gairebé des de qualsevol 
ADSL convencional habitual en la nostra societat, fins als 19,2Mbps d’alguns 
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vídeos a la carta del Fòrum de les cultures, viable exclusivament en connexions 
més excepcionals. 
 
Pel que fa a la transmissió de vídeo provinent de la programació de TVC, s’han 
habilitat diferents codificacions i de diferents formats, per facilitar-ne l’accés a la 
millor qualitat possible que puguin descomprimir. Aquestes velocitats en 
l’emissió de TVCinternacional són de 10Mbps, reproduïble tan sols amb un 
reproductor de MPEG-2 i amb multicast habilitat en la connexió, i de 256 i 
700Kbps en videolan i wmv, en unicast. 
 
La idea, però, no era codificar tot el material audiovisual en diferents taxes de 
velocitat de bits, sinó tal i com hem dit anteriorment fer un estudi de les 
velocitats màximes que podien reproduir els lectors. Així doncs, durant els 
primers mesos hem estat enquestant els participants, tan via e-mail com via 
telefònica a les respectives universitats on estan treballant, per saber quins 
vídeos podien veure i quins no. En el capítol 4.3 de seguiment dels lectors se’n 
exposen els resultats. 
 

2.2 Streaming de vídeo 
 
Des de l’inici d’aquest document estem parlant de transmissió de vídeo i en 
algun moment de streaming de vídeo. Conceptes que no s’han explicat amb 
detall i que és important que se sàpiga de què estem parlant. Un vídeo 
digitalitzat, com tot arxiu digital, es pot transmetre de un punt a un altre de 
qualsevol xarxa IP sense gaire dificultat. El problema que ens hi pot aparèixer 
és el fet d’haver de descarregar un arxiu que, tot i que n’hi hem disminuït el 
“pes” en codificar-lo, pot arribar a ser molt i molt gros segons l’extensió del 
mateix vídeo. És a dir, que els nostres participants es podrien trobar en el fet 
d’haver-se de descarregar l’arxiu durant 2 hores just abans de passar-se 2 
hores més visualitzant el vídeo. 
 
És en aquest motiu que entra en joc la tecnologia streaming. Una tecnologia 
que aprofita el mateix temps en que s’està visualitzant el vídeo per anar 
descarregant-ne les següents imatges. És a dir, descàrrega del vídeo en temps 
real. 
 
Amb streaming, el nostre ordinador (el client) es connecta amb el servidor i 
aquest li comença a enviar l’arxiu multimèdia. El client comença a rebre l’arxiu i 
construeix un buffer on s’hi comença a guardar la informació. Quan aquest 
buffer s’ha omplert amb una petita part del fitxer, el client el comença a 
reproduir al mateix temps que el segueix descarregant. El sistema està 
sincronitzat de manera que l’arxiu es pugui visualitzar mentre es continua 
descarregant, així, quan l’arxiu s’acaba de descarregar també s’acaba la seva 
visualització. Si en algun moment la connexió pateix un descens de la velocitat, 
s’utilitza la informació que hi ha en el buffer, de manera que es pugui mantenir 
la visualització de manera continuada, tot i el descens. I si la comunicació es 
talla durant massa temps, el buffer es buidaria i es tallaria l’execució de l’arxiu 
fins que es tornés a restablir la connexió i la transmissió. 
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2.3 Processament del senyal de vídeo 
 
El senyal de televisió de Televisió de Catalunya no surt de les càmeres en un 
format reproduïble per cap programa de cap computadora que pugui tenir cap 
lector. Des del moment en que s’emeten analògicament les imatges cap als 
televisors de tot Catalunya, els vídeos pateixen tot un seguit de transformacions 
que permeten visualitzar-lo en els nostres ordinadors, ja sigui en directe o un 
programa enregistrat anteriorment. De la mateixa manera, els vídeos produïts 
per el Institut Ramon Llull o qualsevol productora que ens ofereix material, 
pateixen una sèrie d’operacions per fer-ne possible l’emissió. A continuació 
veurem quin és tot aquest processat per a cada una de les opcions de servei 
de vídeo que s’han ofert durant el projecte. 
 

2.3.1 TVCinternacional en directe a 10Mbps 
En la mateixa Televisió de Catalunya es treballa amb un senyal de vídeo SDI i 
un canal a part d’àudio. Aquesta senyal elèctrica és transformada en senyal 
òptica en els estudis de la cadena, gràcies a un transmissor de fibra òptica: el 
DRAC3000. Un aparell que fa la conversió analògica-digital del senyal de vídeo 
i el multiplexa en el temps juntament amb l’àudio i altres dades. El transmissor 
no fa, en cap cas, cap mena de compressió del vídeo. El senyal, ja òptic, arriba 
fins a un multiplexador que multiplexa aquesta senyal juntament amb altres 
 
 

 
 

Fig.2.1. Estructura de la xarxa que porta el senyal de TVCi al MediaCat 
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senyals de  TVC i són transmesos en el mateix canal. Com podem veure en la 
figura 2.1 (línies lila i vermella) el senyal arriba a un demultiplexador, que 
separa els senyals anteriors i la fibra òptica on tenim el nostre senyal d’interès 
la fa arribar fins al receptor DRAC de MediaCAT (Campus del Baix Llobregat), 
que la reconverteix en senyal elèctrica SDI de vídeo i un canal d’àudio. 
Aquestes dues senyals recuperades es codifiquen i comprimeixen en un 
codificador Argos en format MPEG-2 i s’envia al servidor de Videolan del 
MediaCat de l’i2CAT que ens l’emet en mode multicast per la xarxa. 
 
Per tal de poder-ho visualitzar, es requereix un reproductor de MPEG-2 i que 
suporti multicast (VideoLan, per exemple). 
 
 

2.3.2 TVCinternacional en directe a 256-700Kbps 
En aquest cas, el senyal ja surt codificat en un windows media video (.wmv) de 
Televisió de Catalunya, es multiplexa i és enviada a través de fibra òptica com 
a part dels altres senyals de TVC comentats anteriorment. És a dir, es 
multiplexa amb el senyal anterior i s’envien fins arribar al demultiplexador (línia 
vermella, fig.1) on emprèn el camí fins al GigaCAT (al Campus Nord de la UPC, 
a Barcelona). Allà el senyal és multiplexat amb altres dades i enviat, a través 
d’un mòdul anomenat Naxos 2000, a través d’una fibra òptica fins al receptor 
Naxos situat al MediaCAT (línia groga, fig.1). El senyal de vídeo de TVC 
internacional, un altre cop en senyal digital entra en un servidor de Windows 
Media, que el fa accessible als lectors a través d’un punt de publicació i de la 
seva conseqüent URL 
 
L’avantatge d’aquesta emissió, és que el senyal wmv que envia TVC està 
comprimit en diferents taxes, una sobre de l’altra. D’aquesta manera, cada 
lector descodifica el vídeo amb la màxima qualitat que pot. 
 
Per visualitzar-ho, com es veurà amb més detall en el subapartat 2.4, s’ha 
habilitat una pàgina web a la pàgina wiki del projecte Aprencat amb el plugin de 
Windows Media i un altre amb el de Videolan. Els lectors únicament necessiten 
tenir el Windows Media Player o el VideoLAN amb els plugins d’Explorer 
instal·lats i entrar a aquesta pàgina web.  
 

2.3.3 Vídeo a la carta 
 

L’altre tipus de material que, en un principi, ha sigut ofert als lectors són vídeos 
documentals, reportatges o altres programes enregistrats fa temps i que ara es 
desitja emetre. Aquests vídeos es reben en un ventall de formats digitals 
inacabable.  
 
El primer pas d’aquest processat és esbrinar en quin format està i estudiar si es 
tracta del millor format possible en que podem oferir el vídeo als lectors.  
 
En la majoria de casos, els vídeos en català de que disposàvem a l’inici del 
projecte estaven en format windows media video codificats a 700kbps. El 
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mateix format per defecte del servidor Windows Media, i una qualitat suficient 
que garanteix bona qualitat de vídeo i que en permet la transmissió a temps 
real (streaming) sense necessitat d’un gran ample de banda. En estar en format 
i qualitat adient, només fa falta fer-los accessibles als lectors. Per fer-ho, es 
crea un punt de publicació en el servidor de Windows Media i s’associa a la 
ubicació física del fitxer.  
 
En la majoria, si no totalitat, de vídeos rebuts posteriorment a l’inici per  a ésser 
servits sota demanda ens hem trobat amb vídeos en qualitat DVD i format 
MPEG-2 encapsulats en VOB (.vob). Es tracta d’un format que ofereix una gran 
qualitat d’imatge i d’àudio però amb un inconvenient fatal a l’hora de servir-lo en 
streaming, i és que cada fitxer de vídeo VOB pot arribar a ocupar de l’ordre de 
diverses desenes de MB per a cada minut de l’arxiu. Per a visualitzar un vídeo 
a través de internet, ja sigui amb streaming o per descàrrega directe del fitxer, 
has d’arribar a descarregar-te’l totalment i la transferència d’un arxiu d’aquestes 
dimensions pot esdevenir incompatible amb les connexions de que disposen 
els nostres lectors, impossibilitant la transferència per streaming del vídeo. Així 
doncs, la necessitat de trobar un format que mantingui una qualitat acceptable 
d’imatge i so i que en permeti la transferència amb les connexions en què es 
treballa és inevitable. S’havia de trobar un format que, a part de complir amb 
aquestes dues premisses, fos compatible amb el software que hem decidit 
utilitzar i que s’ha convidat als participants a obtenir-lo i instal·lar. Aquest format 
és el MPEG-2. 
 

2.3.3.1 Transcodificació 
 
El segon pas era convertir el vídeo del format original, VOB generalment, al 
format final, MPEG-2. És a dir, transcodificar el vídeo. Aquest és el pas que 
requereix menys treball a nivell humà però que necessita més inversió de 
temps i de recursos de processador de l’equip codificador. A través d’un 
software convertidor transcodifiquem el vídeo d’un format a l’altre. Aquest 
software pot ser exclusiu per a aquesta tasca (com el YASA VOB to MPEG 
Converter) o bé pot formar part d’un programari més complet a nivell 
audiovisual i que, en el nostre cas, ja coneixem bé: el VLC Videolan. 
 
D’aquesta manera, passem a disposar del vídeo que se’ns ha demanat oferir 
en el format que volíem i apunt per penjar-lo al servidor de Videolan del 
MediaCat de la Fundació i2CAT.  
 
 

2.4 Visualització en els lectors 
 
Per tal de que els lectors puguin visualitzar tots aquests vídeos que els oferim, 
es necessita un software reproductor de vídeo en els formats en què estan. 
Aquests formats són el MPEG-2 i el WMV. Tal i com hem dit en la introducció 
d’aquest capítol, un dels programes reproductors (clients) que s’utilitzaran és el 
Windows Media Player i l’altra, el Videolan. La idea era tenir un sol reproductor 
amb el qual poder visualitzar tots els vídeos que s’ofereixen en el Projecte 
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Aprencat, però veient que la majoria de vídeos en català de què disposava la 
plataforma MediaCat de i2CAT inicialment estaven en format wmv i que un dels 
requisits per als participants del projecte era disposar d’un ordinador amb 
sistema operatiu Windows, que incorpora el reproductor Windows Media 
Player, es va aprofitar aquest mateix software per a reproduir els primers 
vídeos. Als lectors, però, no els podíem obligar a obrir el Windows Media Player 
(o qualsevol altre reproductor) i copiar la direcció del vídeo en qüestió cada cop 
que volguessin visualitzar-ne un. És per aquest motiu que es va decidir crear 
plugins dels principals reproductors que s’hauran d’utilitzar en el projecte per a 
Internet Explorer. 
 
Un plugin, o connector, és un programa que interactua amb un segon programa 
per dotar-lo d’una funció més específica. En aquest cas, el programa principal 
Internet Explorer executa el Windows Media Player dins la mateixa finestra del 
navegador Explorer per a poder mostrar un vídeo en concret. 
 
 

 
 

Fig.2.2. Pàgina web amb un plugin de Windows Media Player 
 
 
Inicialment, com hem explicat anteriorment en la introducció, s’havia d’accedir 
als vídeos oferts en el projecte a través d’un portal del Projecte associat a una 
aplicació que havia de permetre penjar i catalogar vídeos i poder-los visualitzar 
i descarregar-los. Aquesta aplicació, l’eRuc, de la mateixa manera que el portal 
web, no han estat acabats i operatius tan pels lectors com per a la Fundació 
i2CAT fins a pràcticament la finalització del termini del Projecte Aprencat. És 
per aquest motiu que hem hagut de buscar solucions que ens permetessin 
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disposar d’un espai a internet on publicar els vídeos oferts i que els lectors 
poguessin accedir per a visualitzar-los. I aquestes solucions han passat per 
aprofitar la pàgina Wiki del projecte, que els administradors de l’Aprencat ja 
utilitzàvem com a eina de suport, per a penjar-hi els enllaços a les pàgines web 
amb els plugins dels vídeos.  
 
 

 
 

Fig.2.3. Catàleg de vídeos Windows Media al wiki 
 
 
En el cas del Windows Media Player, però, com que la majoria de versions de 
que disposaven els lectors eren prou recents que detectaven si les adreces que  
s’havien d’obrir eren pàgines html web o vídeos wmv, en aquest segon cas 
obrien l’enllaç directament amb el Windows Media Player. D’aquesta manera, 
amb l’enllaç mms del vídeo directament en la pàgina wiki del projecte els 
lectors visualitzaven els vídeos a la carta en format wmv. Per al servei de 
streaming en directe de la programació de TVC internacional, es manté la 
pàgina web amb el plugin de wmv a la mateixa pàgina wiki. 
 
Pel que fa als vídeos MPEG-2 del servei de vídeo del Projecte Aprencat s’ha 
utilitzat el mateix mètode d’implantació de pàgines web amb un plugin incrustat 
al programa Videolan. Per cada un dels vídeos MPEG que oferim hem creat 
una pàgina web (accessible a través d’un enllaç a la pàgina wiki) incloent-hi un 
plugin del programa VLC Videolan amb el vídeo en qüestió. 
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Fig.2.4. Pàgina web amb plugin de Videolan 
 

Per a poder visualitzar el vídeo en el plugin del reproductor que sigui (Windows 
Media Player o VLC Videolan) s’han de tenir els plugins instal·lats, a part de 
presents en la pàgina web en qüestió. Per tenir-los, en el cas de WMPlayer no 
cal fer res, tenir-lo instal·lat és un requeriment i el plugin s’instal·la 
automàticament. En el cas del Videolan, però, s’ha creat un manual 
d’instal·lació per al programa i per al plugin que està present en la pàgina wiki 
del projecte i que s’ha convidat a tots els lectors a que el segueixin per a poder 
accedir a tots els vídeos del servei. 

2.5 Síntesi 
 
A continuació veurem un resum dels diferents formats en que s’ha treballat en 
el servei de vídeo del Projecte Aprencat amb els corresponents servidors i 
reproductors i les taxes dels arxius: 
 
Taula 2.1. Síntesi dels formats de vídeo 
 
Servei de vídeo Servidors Reproductors Taxes i formats 
Vídeo a la carta Windows Media 

Server i Videolan 
(segons oferta) 

Windows Media 
Player i Videolan 
(segons servidor) 

WinMedia: 
windows media 
vídeos (wmv) a 
700kbps 
Videolan: MPEG-
2 a 384kbps  

TVCi en directe Windows Media 
Server i Videolan 
(segons taxa i 
format) 

Windows Media 
Player i Videolan 
(segons servidor) 

WinMedia: wmv 
de 256 a 700kbps
Videolan:MPEG-2 
a 2Mbps 

Streaming de 
videoconferències

Videolan Videolan MPEG-2 a 
384kbps  
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CAPÍTOL 3. INSERCIÓ DE SUBTÍTOLS EN STREAMING 
DE VÍDEO 

 

3.1 Introducció 
 
En l’actual projecte s’ha previst la possibilitat d’inserir subtítols en streaming de 
vídeos i que els usuaris finals puguin triar si volen, o no, visualitzar els subtítols. 
El primer punt que s’ha de tenir en compte alhora de parlar de subtítols de 
vídeo, és la diferenciació entre “subtítols opcionals” i “subtítols encrostats”. Els 
primers són subtítols que ens venen amb un fitxer separat del de vídeo-àudio i 
som els usuaris, els que visualitzem el vídeo, qui decidim si volem veure o no 
els subtítols. El segon grup, són fitxers de vídeo amb els subtítols “enganxats” 
damunt del vídeo. Formen part d’un mateix arxiu i no es poden separar. En 
primer lloc, havíem de saber que la nostra voluntat era la de poder escollir si 
veure’ls o no. 
 
De fitxers de subtítols n’hi ha molts, la majoria d’ells, però, han estat creats 
exclusivament per a ser reproduïts en un reproductor de media en concret. De 
tots aquests formats, doncs, s’ha de saber quins són compatibles amb els 
reproductors de media que estem utilitzant en el projecte Aprencat: Windows 
Media Player, VLC Videolan. 
 
Altres reproductors no són tan genèrics com ho són aquests dos i estan 
destinats a reproduir formats de vídeo més concrets com els dels DVD. 
Aquests formats, encapsulats com a  VOB, IFO, ..., tenen associats una sèrie 
de formats de subtítols que resulten ser la majoria de tots els formats, i que 
també són incompatibles amb els nostres reproductors. 
 
El propòsit és “ajuntar” els vídeos de l’Aprencat (MPEG o wmv, habitualment) 
amb un fitxer de subtítols d’un format compatible i poder-lo servir en streaming i 
que cada lector, a través de les propietats del reproductor de media, esculli si 
vol veure els subtítols. 
 
El procés d’estudi ha de seguir els següents passos: 

• Investigació i creació dels diferents formats de vídeo 
• Visualització dels formats en els reproductors que volem utilitzar 
• Servir els subtítols juntament amb el vídeo 
• Visualització de vídeo i subtítols des de qualsevol punt de la xarxa 

i exemples 
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3.2 Formats de subtítols 
 
Aquesta és la llista de formats de subtítols existents fins al moment: 

  
Adobe Encore DVD (*.txt) Advanced SubStation Alpha (*.ass) 
AQTitle (*.aqt)  Captions 32 (*.txt) 
Captions DAT (*.dat) Captions DAT Text (*.dat) 
Captions Inc. (*.txt) Cheetah (*.asc) 
CPC-600 (*.txt) DKS Subtitle Format (*.dks) 
DVD Junior (*.txt) DVD Subtitle System (*.txt) 
DVDSubtitle (*.sub) FAB Subtitler (*.txt) 
IAuthor Script (*.txt) Inscriber CG (*.txt) 
JACOSub 2.7+ (*.jss; *.js) Karaoke Lyrics LRC (*.lrc) 
Karaoke Lyrics VKT (*.vkt) KoalaPlayer (*.txt) (igual que una de 

les variacions de TMPlayer) 
MAC DVD Studio Pro (*.txt) MacSUB (*.scr) 
MicroDVD (*.sub) MPlayer (*.mpl)  
MPlayer2 (*.mpl) MPSub (*.sub) 
OVR Script (*.ovr) Panimator (*.pan) 
Philips SVCD Designer (*.sub) Phoenix Japanimation Society (*.pjs) 
Pinnacle Impression (*.txt) PowerDivX (*.psb) 
PowerPixel (*.txt) QuickTime Text (*.txt) 
RealTime (*.rt) SAMI Captioning (*.smi) 
Sasami Script (*.s2k)  SBT (*.sbt) 
Sofni (*.sub) Softitler RTF (*.rtf) 
SonicDVD Creator (*.sub) Sonic Scenarist (*.sst) 
Spruce DVDMaestro (*.son) Spruce Subtitle File (*.stl) 
Stream SubText Player (*.sst) Stream SubText Script (*.ssts) 
SubCreator 1.x (*.txt) SubRip (*.srt)  
SubSonic (*.sub) SubStation Alpha (*.ssa) 
SubViewer 1.0 (*.sub) SubViewer 2.0 (*.sub) 
TMPlayer (*.txt) (cinc variants 
diferents) 

Turbo Titler (*.txt) 

Ulead DVD Workshop 2.0 (*.txt) ViPlay Subtitle File (*.vsf) 
ZeroG (*.zeg)  
 
  

3.3 Creació i visualització dels subtítols 
 
Alguns d’aquests formats són propis d’un reproductor de media concret, altres 
són simples arxius de text que els reproductors poden o no reconèixer. Per tal 
de provar quins d’aquests formats ens poden servir pel nostre projecte, hem 
utilitzat el software Subtitle Workshop per a crear un subtítol de prova amb 
cada un dels formats de la llista anterior i hem intentat de visualitzar-lo 
juntament amb un vídeo del mateix nom (vídeo.wmv i vídeo.* en una mateixa 
carpeta per a cada cas). S’ha intentat de visualitzar amb els 2 reproductors de 
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vídeo amb els quals estem treballant. El resultat és que amb el Videolan (un 
software bastant genèric) es visualitzen els subtítols del format: 
 

- SubRip (*.srt) 
- SAMI Captioning (*.smi) 
- SubStation Alpha (*.ssa) 
- Advanced SubStation Alpha (*.ass) 
- Tots els formats d’extensió .txt (excepte: IAuthor Script , Inscriber CG, 

QuickTime Text, SubCreator 1.x, Ulead DVD Workshop i TMPlayer. 
 
i amb el Windows Media PLayer, el SAMICaptioning (*.smi). El cert, però, és 
que els formats de text (.txt) no els llegeix bé (alguns apareixen amb caràcters 
fora de l’alfabet, alguns amb números i símbols entremig de les lletres, etc). I 
dels 4 formats restants només el format SAMI Captioning és visualitzat 
juntament amb vídeos en format de DVD (MPEG d’alta qualitat encapsulat en 
VOB), que és el format més freqüent en el material audiovisual de l’Institut 
Ramon Llull. 
 
És a dir, de tots els formats de subtítols només un (SAMI Captioning) és 
reproduïble pels 2 reproductors que estem utilitzant en el projecte, l’únic 
compatible amb els formats mpeg i wmv (els utilitzats en el projecte Aprencat) i 
és l’únic que pot reproduir el Windows Media Player. I 4 formats més són també 
reproduïbles pel Videolan, tot i que amb matisos. 
 
El que s’ha fet per tal de visualitzar-los és, pel cas de Videolan: obrir el menú 
de vídeo de la barra d’eines i seleccionar la pista de subtítols en l’apartat de 
subtítols. En cas de no trobar aquesta secció és perquè al reproductor no rep 
cap fitxer de subtítols, o que no l’entén. Pel que fa al WMP, obrir el menú de 
Reproducció de la barra, i en l’apartat de subtítols activar-los clicant-hi damunt. 
 
La situació legal del software que hem utilitzat pot variar. És per aquest motiu 
que hem cregut convenient estudiar la possibilitat de crear els subtítols a partir 
d’un editor de text qualsevol (Bloc de notas de Windows). Proposem la creació 
del format SAMI Captioning (el més complet, com hem vist anteriorment) i el 
SubRip (segurament, el format de subtítols més extès) Únicament s’ha de 
seguir el patró següent: 
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 nom_subtítol.srt (SubRip) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
00:00:00,000 --> 00:00:02,000    // hh:mm:ss,dcm 
Text del subtítol primer 
Text del subtítol primer (2) 
 
2 
00:00:02,101 --> 00:00:04,201    // hh:mm:ss,dcm 
Text del subtítol segon 
Text del subtítol segon (2) 
 
3 
00:00:04,102 --> 00:00:06,002    // hh:mm:ss,dcm 
Text del subtítol tercer 
Text del subtítol tercer (2) 
 
4 
00:00:10,003 --> 00:00:20,003    // hh:mm:ss,dcm 
Text del subtítol quart 
Text del subtítol quart (2) 
 
5 
00:00:20,004 --> 00:00:35,004    // hh:mm:ss,dcm 
Text del subtítol cinquè 
Text del subtítol cinquè (2) 
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 nom_subtítol.smi (SAMI Captioning) 

 

 

<SAMI> 
<HEAD> 
   <STYLE TYPE="Text/css"> 
   <!-- 
      P {margin-left: 29pt; margin-right: 29pt; font-size: 24pt; text-align: 
center; font-family: Tahoma; font-weight: bold; color: #FFFFFF; 
background-color: #000000;} 
      .SUBTTL {Name: 'Subtitles'; Lang: en-US; SAMIType: CC;} 
   --> 
   </STYLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
   <SYNC START=0> 
      <P CLASS=SUBTTL>Text del subtítol primer<br>Text del subtítol 
primer (2) 
   <SYNC START=2000> 
      <P CLASS=SUBTTL>&nbsp; 
   <SYNC START=2101> 
      <P CLASS=SUBTTL>Text del subtítol segon<br>Text del subtítol 
segon (2) 
   <SYNC START=4101> 
      <P CLASS=SUBTTL>&nbsp; 
   <SYNC START=4202> 
      <P CLASS=SUBTTL>Text del subtítol tercer<br>Text del subtítol 
tercer(2) 
   <SYNC START=6002> 
      <P CLASS=SUBTTL>&nbsp; 
   <SYNC START=10003> 
      <P CLASS=SUBTTL>Text del subtítol quart<br>Text del subtítol 
quart(2) 
   <SYNC START=20003> 
      <P CLASS=SUBTTL>&nbsp; 
   <SYNC START=20004> 
      <P CLASS=SUBTTL>Text del subtítol cinquè<br>Text subtítol 
cinquè (2) 
   <SYNC START=35004> 
      <P CLASS=SUBTTL>&nbsp; 
</BODY> 
</SAMI> 
 
 
//En el darrer subtítol, Sync Start=20004 indica que apareix el text en el 
segon 20 i 4 mil·lèsimes, i Sync Start=35004, que desapareixerà en el 
segon 35 i 4 mil·lèsimes. Si hagués de marxar al cap de 1hora 2minuts i 
5segons, indicaríem en el segon Sync Start=3725000. Les unitats de 
temps s’expressen en mil·lèsimes de segon. 
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3.4 Servidor de vídeo i subtítols 
 
En aquest punt és on cada un dels servidors de media difereix. De fet, com se 
sap, el Videolan no és un servidor de vídeo tot i que pot actuar-hi en situacions 
punt a punt. En canvi, pel Windows Media i el seu servidor, el WMServer, cal 
crear un punt de publicació amb el vídeo i associar-lo a un servidor web. Això 
per a servir un vídeo, ja que si hi ajuntem un subtítol, la situació canvia. 
 

 Servidor cas Videolan: Tal i com fem per a visualitzar un vídeo i 
un subtítol localment (els 2 arxius amb el mateix nom i en la 
mateixa carpeta, com hem explicat anteriorment); en aquest cas, 
ho aplicarem a un flux de sortida, especificant-li la IP de 
l’ordinador de destí del flux i transcodificant-hi els subtítols tal i 
com ens ofereix el programa. En la nostra plataforma de Videolan, 
el servidor està implantat en un ordinador amb sistema operatiu 
Linux. Per aquest motiu, per sol·licitar l’enviament del flux de 
streaming amb subtítols s’ha d’executar la següent comanda en 
una sessió SSH al servidor: 

 
vlc --no-sap-ipv4 -I dummy -vvv 
/mnt/vtrak/Proyectos/Aprencat/Miquel_Bau.VOB --no-sub-autodetect-file --sub-
file /mnt/vtrak/Proyectos/Aprencat/Miquel_Bau.smi --sout 
'#transcode{vb=5000,vcodec=mp4v,soverlay}:standard{access=udp,mux=ts,url
=84.88.32.46:1234}' 
on 84.88.32.46:1234 és la IP de destí del flux i el port UDP de transmissió. 
 
 

 
 

Fig.3.1. Línia que executa el Videolan i inicia el flux en una sessió 
SSH en el servidor Videolan de la plataforma de vídeo 
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Aquest sistema de streaming amb subtítols té un petit 
inconvenient respecte la voluntat inicial. Aquest inconvenient és 
que els subtítols s’han d’incrustar. Tot i això, en tractar-se el 
Videolan d’un servidor de vídeo punt a punt s’envia un flux de 
vídeo específic per a cada usuari, és a dir, l’usuari decideix en fer 
la petició del vídeo si el vol amb subtítols o sense. I en una pàgina 
web s’afegeixen els dos enllaços que executen els dos fluxos, un 
amb subtítols i un sense. D’aquesta manera, es manté la voluntat 
inicial de que cada usuari pugui decidir la opció dels subtítols. 
A més, en iniciar-se el flux el servidor Videolan comença a emetre 
abans el vídeo que a enviar els subtítols. Per aquest motiu, hi ha 
un petit retard de 4 segons en la visualització de les línies de text. 
Això se soluciona tan senzillament com retardant en aquests 4 
segons els temps d’aparició dels subtítols en la creació dels 
fitxers. 

 
 Servidor cas Windows Media: En aquest cas, el streaming no es 

realitza per transmissió puntual des d’una carpeta remota, sinó 
que es crea un punt de publicació. Per aquest motiu, per molt que 
es copiï l’arxiu de subtítols en la mateixa carpeta, no es podrà 
visualitzar. És per això que s’utilitza un metafile amb referències al 
vídeo i al subtítol (que ha d’estar en una carpeta d’un servidor). 
Aquest arxiu està en format ASX, ocupa molt poc i és molt senzill 
de crear. A més, per si sol ja és reproduïble pel WMP, el mateix 
arxiu és l’encarregat de buscar ambdós arxius i transmetre’ls en 
streaming. La pauta que ha de seguir aquest arxiu *.asx és: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Només fa falta la direcció del vídeo (pot ser perfectament en 
format wmv (.wmv)) i la direcció del fitxer de subtítols. El punt de 
publicació, a més, no es crea del vídeo sinó que es fa del metafile 
ASX. D’aquesta manera, podem tenir el vídeo, el fitxer de subtítols 
i l’arxiu ASX en un mateix ordinador servidor de Windows Media i 
evitem necessitar més d’un equip per a servir vídeo i subtítols. 

 

<ASX VERSION="3.0"> 
   <TITLE>Prova de subtítols</TITLE> 
    
   <ENTRY> 
      <TITLE>Prova subtítols</TITLE> 
      <REF 
HREF="mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/prueba1.asf?SAMI=http://videolan
.i2cat.net/public/Aprencat/provessubtitols/prueba1.smi" /> 
   </ENTRY> 
</ASX> 
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3.5 Visualització i exemples 
 

Per als dos casos que ens ocupen, reproductors Videolan i Windows Media 
Player, s’han creat dos exemples de streaming de vídeos en els quals es pot 
seleccionar de visualitzar subtítols. Es tracta de dos enllaços al nostre servidor 
web per tal de que es pugui fer la prova de visualització des de qualsevol punt 
de la xarxa. Un cop s’estigui visualitzant el vídeo es pot seleccionar la opció de 
si volem, o no, veure els subtítols. Reproduint-lo amb Videolan, haurem d’anar 
al menú Vídeo de la barra d’eines superior i en l’apartat de pista de subtítols 
clicar damunt la opció que volem: inhabilitar o pista 1. En el cas del Windows 
Media Player, per activar o no els subtítols s’haurà d’anar al Menú Reproduir i 
en la secció de subtítols i subtítols optatius escollir si en volem o no.  
 
 L’enllaç a la prova de subtítols per a Windows Media és el següent: 

 www.mediacat.i2cat.net/mediacat/streaming/subtitols/prueba3.asx 
 
Per a Videolan, però, i per problemes en l’estat actual de la plataforma 
de Videolan del MediaCat de la Fundació i2CAT, no s’ha pogut crear un 
enllaç a una pàgina web. Per a realitzar la prova, cal accedir al servidor 
de Videolan en una sessió SSH i executar la comanda que s’ha exposat 
en l’apartat anterior (3.4 Servidor de vídeo i subtítols)  
 

3.6 Síntesi 
 
Com a resum d’aquest capítol, a continuació mostrem una taula amb els 
formats de subtítols que pot reproduir cada una de les plataformes de vídeo 
que s’han utilitzat en el projecte Aprencat. 
 
Taula.3.1. Síntesi dels formats de subtítols compatibles de cada reproductor 
 
 
Plataforma de vídeo Formats de subtítols 

compatibles 
Observacions 

Windows Media SAMI Captioning (.smi) Es crea un metafile de 
format ASX que 
relaciona l’ubicació del 
vídeo i dels subtítols. 
S’hi accedeix a través 
d’un punt de publicació 
de l’arxiu ASX en un 
WMServer. 

Videolan SubRip (.srt), SAMI 
Captioning (.smi), 
SubStation Alpha (.ssa), 
Advanced SubStationAlpha 
(.ass) i gran majoria d’arxius 
de text (.txt) 

Es transcodifica el vídeo 
contra la IP de destí 
incrustant-hi els 
subtítols. 
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CAPÍTOL 4. PROVA PILOT PROJECTE APRENCAT: 
Servei de Vídeo 

 

4.1 Introducció 
 
Tècnicament, la part més important d’aquest projecte AprenCat en l’apartat de 
vídeo era la d’enginyar com podíem arribar a emetre tot allò que s’havia 
enregistrat i/o emès, ja sigui per la televisió catalana analògica com per altres 
productores col·laboradores, a través del nostre portal a internet. Ara bé, a 
nivell d’usuari, és a dir, a nivell dels lectors, el tema realment més important és 
que el servei ofert als lectors els hi fos atractiu. Que veiessin cert interès, tan 
cultural com didàctic, en els vídeos oferts.  
 

4.2 Serveis de vídeo oferts 
 
Com s’ha dit en la introducció d’aquest apartat, el projecte AprenCat es deu als 
lectors (filòlegs de català en aquesta prova pilot) que estan treballant arreu del 
món i els ha de servir d’eina d’ajuda en la seva tasca didàctica de les 
universitats. Així com també els servirà, de ben segur, per sentir-se una mica 
més a prop de la seva terra.  
 
Dins de tot el material audiovisual que se’ls ofereix, i per ordre d’estructuració 
de la pàgina wiki on s’ha d’accedir per disposar del material es pot visualitzar: 
 
 Programació en directe de TVCinternacional (per Videolan i 
WMPlayer) 
 
 Vídeos a la carta 

• Videolan:  
 Simposi internacional de catalanística a Brusel·les 
 Jornades de Nàpols 
 Jornades i presentacions a Barcelona 
 Videoconferències del Projecte 
 Catalan Women’s Writing 
 Càtedra Joan Coromines d’Estudis Catalans 

 
• Windows Media Player: 

 Programes 2000FF 
 Programes 30minuts 
 Programes cuines 
 Vídeo publicitari Fòrum Barcelona 2004 
 Vídeo Les 3 Bessones 

 
El que realment importa, pel que fa a la oferta de vídeos a la carta, és que s’ha 
ampliat de les 15 hores de vídeos en català de que es disposava en iniciar el 
projecte (totes elles de programes de TVCatalunya en Windows Media) a les 45 
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hores aproximades que hi ha en acabar el termini del projecte AprenCat. És a 
dir, s’ha triplicat la oferta de vídeos en català augmentant-la en 30 hores. La 
majoria d’elles, a partir de vídeos produïts per l’Institut Ramon Llull i 
transcodificats per el i2CAT per a fer-los accessibles a través de streaming per 
internet. 
 
Cal destacar que per a cada hora de vídeo ofertada, la transcodificació que ha 
sofert ha durat de l’ordre del doble de temps. Això comporta que les 30 hores 
de vídeo equivalen a un mínim de 60 hores de transcodificació i impliquen un 
ordinador específic per a la tasca. Una inversió i un cost considerables. I es 
parla de mínim, ja que en diversos casos els ordinadors no eren capaços de 
realitzar-la totalment o correctament, fet que comporta la repetició del procés. 
 
 

4.3 Seguiment dels lectors 
 
En començar aquest projecte se’ns va proporcionar els noms i dades dels que 
han acabat sent els participants. Es tracta, en la majoria de casos, de filòlegs 
de llengua catalana que exerceixen de professors de català en universitats 
d’arreu del món. L’oferta de servei de vídeo els havia de servir per estar més a 
prop, tot i que virtualment, de la realitat social i cultural del seu país i, 
professionalment, dotar-los de mitjans que els facilitin i impulsin la seva tasca 
d’ensenyament de la llengua catalana. 
 
Un cop vist el profit que en podien treure els participants, veurem quin ha sigut 
el desenvolupament del servei de vídeo per a cada un dels lectors i si s’han 
acomplert els objectius inicials del projecte. 
 
Tot aquest procés de seguiment comença en el moment en que se’ls demana 
que intentin visualitzar el senyal de vídeo de TVCinternacional i un vídeo del 
programa 30 minuts en wmv a través d’e-mail per a conèixer les limitacions de 
les xarxes dels lectors. A poc a poc, se’ls va fer provar vídeos amb més 
exigència de xarxa i d’equipament.  
 

• Xavier Barceló Pinya (Gran Bretanya) 
Va ser un dels primers lectors en posar-se en contacte amb nosaltres 
just després de demana’ls-hi si veien els vídeos. Tot i les reticències 
inicials (no va entendre els requeriments i pretenia veure-ho tot en un 
MAC i la plataforma està implementada  per a Windows) ens va 
comunicar que era capaç de veure tots els vídeos, fins i tot un codificat a 
3Mbps, el més exigent. 
 

• Antoni Bernadó Mansilla (Gran Bretanya) 
No hi vam tenir contacte fins a la segona fase de proves. Tot i això, ens 
va confirmar que podia veure tots els vídeos de wmv (1100kbps el de 
major qualitat) però que tenia problemes per a veure el vídeo de 
Videolan a 3Mbps. 
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• Sílvia Bonamusa Belmonte (Estats Units) 
No ha sigut possible posar-s’hi en contacte ni per e-mail ni per telèfon. 
La diferència horària ha dificultat, encara més, els intents per parlar-hi.  

 
• Anna Escofet (Holanda) 

Ens va fer saber, per correu electrònic, que podia visualitzar tots els 
vídeos per a Windows Media (inclòs el de 1100kbps) sense talls ni 
interrupcions. Els de Videolan, però, no els podia veure degut a 
problemes en la instal·lació del mateix reproductor. Ens va dir que els 
serveis tècnics de la universitat li solucionarien i que ens faria saber si 
veia els vídeos. No hi hem pogut tornar a contactar.  

 
• Joaquim Gadea Grau (Itàlia) 

Ja d’un bon inici, va comunicar que no seguiria en el projecte Aprencat 
degut a problemes en el seu ordinador. No va arribar a provar cap vídeo 
de prova. 

 
• Imma Martí Esteve (Alemanya) 

No contestava els correus ni hi podíem contactar per telèfon. Finalment, 
però, va comunicar que tot i els problemes que havia tingut veia 
perfectament tots els vídeos que li havíem proposat. És capaç de veure 
vídeos de 3Mbps en Videolan. 

 
• Maria Martínez Casas (Alemanya) 

També va ser dels primers lectors en confirmar que veia els vídeos que 
vam proposar inicialment. També va ser de les primeres participants en 
comunicar-nos que volia oferir els vídeos al seu alumnat i que estava 
molt contenta amb el projecte. Malauradament, de les següents proves 
ja no n’hem tingut cap confirmació. No ens ha contestat cap correu 
electrònic i per telèfon tampoc s’hi ha pogut parlar. La seva capacitat és 
doncs de 700kbps, com a mínim. 

 
• Rosina Nogales Tudela (Alemanya) 

Va començar el seguiment amb molta feina. Tot i això, al cap d’una 
setmana ens va fer saber que podia veure els primers vídeos 
correctament (fins a 700kbps amb èxit). Posteriorment, però, es va 
quedar sense ordinador temporalment i ens va comunicar que ens 
confirmaria si veia, o no, els últims vídeos de seguida que tornés a 
disposar de l’ordinador de la universitat. 

 
• Marta Noguer Ferrer (Mèxic) 

També va començar amb problemes d’equipament, en concret de la 
xarxa de la universitat. Un cop solucionats, ens va confirmar que veia els 
vídeos de Windows Media de fins a 1100kbps. Pel que fa als vídeos de 
Videolan, no els va poder veure degut a problemes en la instal·lació del 
software. No ens ha tornat a comentar res d’aquest problema, ni ens ha 
contestat els darrers correus i trucades. 

 
 
 



Prova pilot projecte Aprencat: Servei de Vídeo  32 

 
• Judit Riart Ferrer (Gran Bretanya) 

No ha contestat cap correu electrònic ni hi hem pogut contactar de cap 
manera a través de telèfon. No tenim constància de que hagi vist cap 
vídeo dels que oferim. 
 

• Núria Trias Gilart (Alemanya) 
Va confirmar de seguida que podia veure els vídeos de 700kbps de TVC. 
En la segona fase de proves, però, ens va comunicar que tot i veure 
perfectament el vídeo WMV a 1100kbps no era capaç de veure el de 
Videolan. Posteriorment hem intentat saber si era problema de que no 
tenia el software instal·lat o de que no tenia prou capacitat de xarxa, 
enviant-li el manual d’instal·lació del programa, tot i que no ho ha pogut 
esbrinar. 

 
• Adrià Castells Ferrando (Gran Bretanya) 

L’Adrià va confirmar de seguida que visualitzava perfectament els vídeos 
de 700kbps de WMV. En una segona comunicació ens va informar de 
que veia bé el vídeo a 1100kbps però que no veia bé els vídeos en 
Videolan tot i reinstal·lar-se el reproductor segons el nostre manual. 
Comenta que li semblava molt encoratjador el treball fet en el projecte 
Aprencat. 

 
• David Utrera (República Txeca) 

Tot i estar molt enfeinat i no poder prestar gaire temps al projecte, va 
acabar comunicant-nos que veia els primers vídeos de WM a 700kbps 
perfectament. Més endavant, i ampliant la oferta, va confirmar que veia 
tots els vídeos, inclosos els de Videolan a 3Mbps. 

 
• Joan Vinyals Pasqual (Irlanda) 

No s’hi ha pogut contactar per cap mitjà. No sabem si ha rebut els 
correus informatius del servei de vídeo de l’Aprencat ni si ha pogut veure 
algun dels vídeos. 

 
• Jordi Cornellà (Gran Bretanya) 

Va confirmar que veia els primers vídeos de Windows Media a 700kbps. 
En proposar-li que intentés visualitzar els nous vídeos, va reinstal·lar el 
Videolan segons el manual i no podia veure el vídeo a 3Mbps. El vídeo 
de WM a 1100kbps, en canvi, el veia perfectament. Ha de ser problema 
de limitació d’ample de banda. 

 
• Alfons Gregori (Polònia) 

Veu tots els vídeos de Windows Media (fins a 1100kbps). En canvi, no 
veu el vídeo MPEG-2 de 3Mbps que s’ha de visualitzar en Videolan.  

 
• Joan Llinàs (Romania) 

Les primeres proves van ser satisfactòries i veia  els vídeos WMV de fins 
a 700kbps i fins a 1100kbps, en les posteriors proves. No ha sigut capaç 
de veure cap vídeo amb el Videolan. No sabem si després de la 
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publicació del manual d’instal·lació en la pàgina wiki, ho ha solucionat i 
ha pogut veure cap vídeo. 

 
• Mireia Sopena (França) 

No ha contestat cap correu electrònic ni hi hem pogut contactar de cap 
manera a través de telèfon. No tenim constància de que hagi vist cap 
vídeo dels que oferim. 

 
• Núria Puigdeval (Itàlia) 

Es va afegir al servei de vídeo al cap d’uns mesos de fer-ho la resta. En 
entrar-hi, però, va confirmar que podia veure tots els vídeos de WM, 
inclòs el de 1100kbps. No pot veure cap vídeo de Videolan i no ens ha 
pogut aclarir si era problema de instal·lació del mateix software. 

 
Veient els resultats de les proves que els hem anat fent fer als participants del 
projecte ens adonem que vam iniciar el projecte amb 19 lectors i que n’hi ha 
hagut 5 que mai hi ha participat o almenys no es té constància, des de la 
Fundació i2CAT, de que hagin vist cap vídeo dels que els oferim. Dels 14 
lectors restants tots ells disposen d’un ample de banda disponible mínim de 
700kbps i, a excepció de 2, de 1100kbps. Un ample de banda suficient com per 
a visualitzar vídeos en streaming amb una qualitat raonable. L’únic 
“impediment” que hi ha hagut és que d’aquests 14 lectors n’hi ha 9 que no han 
sigut capaços de veure el vídeo MPEG-2 en Videolan a 3Mbps. 
 
En alguns moments del transcurs del projecte AprenCat s’ha trobat a faltar més 
cooperació per part dels lectors. Moments en què se’ls demanava que 
provessin de visualitzar algun vídeo concret clicant en un enllaç que se’ls 
subministrava a través d’un e-mail i que ens confirmessin el resultat de la prova 
contestant-nos el mateix correu electrònic. Després de molts intents de posar-
nos-hi en contacte, ja sigui via e-mail com via telefònica, n’acabavem esbrinant 
el resultat en la majoria de casos. En tots els casos, però, hi ha hagut molta 
comprensió per part nostra. 
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4.4 Síntesi 
 
Per a resumir tanta informació específica de cada un dels lectors del Projecte 
Aprencat presentem una taula amb la situació de cada un d’ells davant de cada 
servei de vídeo. 
 
Taula.4.1. Capacitat de visualització dels serveis de vídeo del projecte per part 
dels lectors 
 
 
Lector TVCinternacional Vídeo a la carta 
Xavier Barceló (R.U.) Sí Fins a 3000kbps* 
Antoni Bernadó (R.U.) Sí Fins a 1100kbps 
Sílvia Bonamusa (EUA) Sí 0kbps 
Anna Escofet (Holanda) Sí Fins a 1100kbps 
Joaquim Gadea (Itàlia) Sí 0kbps 
Imma Martí (Alemanya) Sí Fins a 3000kbps* 
Maria Martínez (Alemanya) Sí Fins a 700kbps 
Rosina Nogales (Alemanya) Sí Fins a 700kbps 
Marta Noguer (Mèxic) Sí Fins a 1100kbps 
Judit Riart (R.U.) Sí 0kbps 
Núria Trias (Alemanya) Sí Fins a 1100kbps 
Adrià Castells (R.U.) Sí Fins a 1100kbps 
David Utrera (Rep. Txeca) Sí Fins a 3000kbps* 
Joan Vinyals (Irlanda) Sí 0kbps 
Jordi Cornellà (R.U.) Sí Fins a 1100kbps 
Alfons Gregori (Polònia) Sí Fins a 1100kbps 
Joan Llinàs (Romania) Sí Fins a 1100kbps 
Mireia Sopena (França) Sí 0kbps 
Núria Puigdeval (Itàlia) Sí Fins a 1100kbps 
 
* mínim de capacitat, no s’han fet proves de més exigència. 
 
És important remarcar que cap lector ens ha comunicat problemes alhora de 
visualitzar cap dels serveis de vídeo que se’ls ha ofert en el projecte.
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CAPÍTOL 5. EVOLUCIÓ DEL PROJECTE APRENCAT 
 

5.1 Introducció 
 
El servei de vídeo del projecte Aprencat no es limitava a codificar vídeos i a 
oferir-los als lectors en una pàgina web tal i com hem estat fent. De fet, 
inicialment als vídeos no s’hi havia d’accedir a través d’una pàgina web amb 
enllaços als vídeos que penjàvem en els nostres servidor, sinó que hi havia 
d’haver un portal web amb accés a una aplicació tipus eMule on hi hauria tots 
els nostres vídeos. Per problemes de temps, el Institut Ramon Llull i la Facultat 
de Informàtica de Barcelona no ens va poder proporcionar aquestes dues eines 
fins gairebé el final del projecte. Així doncs, darrerament s’ha estat treballant 
per habituar el nostre servei (implementat en una pàgina web) al nou Portal de 
l’Aprencat i al eRuc, que és el nom que rep l’aplicació. 
 
Paral·lelament a aquesta tasca i a la del servei de videoconferència del 
Projecte Aprencat, el servei de vídeo s’ha encarregat també d’emetre per 
internet i en temps real les videoconferències que s’anaven portant a terme en 
el projecte. D’aquesta manera, els lectors o públic en general que estiguessin 
interessats en seguir les videoconferències i no disposessin dels mitjans per 
participar-hi activament, podrien seguir-la igualment. 
 

5.2 Videoconferències 
 
No estava pensat de fer des d’un inici. Però veient els nombrosos problemes 
que es tenien en la implementació del servei de videoconferència del Projecte 
Aprencat i que privaven a més d’un lector de poder accedir com a participant 
actiu en les videoconferències que realitzava el Institut Ramon Llull, malgrat la 
seva voluntat de seguir-la, se’ns va demanar de poder emetre les 
videoconferències a temps real en streaming. En les videoconferències, hi 
participaven la MCU de la Fundació i2CAT, el Institut Ramon Llull i els lectors 
que podien, principalment. I habitualment, hi participava alguna personalitat 
cultural catalana com a invitat del IRLL i feia algun tipus de xerrada. 
 
Amb la única premissa d’haver d’emetre la videoconferència com un vídeo i en 
temps real, s’havia de buscar la manera de poder capturar la videoconferència 
amb la imatge de tots els participants i trobar la manera de poder servir-ho a 
tothom. Així que es va creure que la única manera de capturar la 
videoconferència era la de prendre-la directament de la imatge que rebia el 
terminal de videoconferències de l’i2CAT: el Polycom. Des d’allà, i de la 
mateixa manera com si volguéssim treure la imatge a través d’un monitor, 
connectàvem aquest senyal a l’entrada de vídeo d’un ordinador que disposava 
del Windows Media Encoder. Un software de Microsoft que ens permet 
capturar la imatge provinent de la videoconferència i codificar-la amb la qualitat 
que es desitjava (no molt alta, es volia que tothom qui volgués seguís 
l’emissió). Aquest codificador enviava la senyal a temps real (amb el mínim 
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retard que comportava la codificació) al servidor de Windows Media de la 
mateixa Fundació i2CAT. Simplement calia crear un punt de publicació en el 
servidor amb l’adreça IP origen del senyal (la del codificador, que és qui crea el 
senyal en WMV) i tothom qui conegués l’adreça de publicació podia accedir al 
streaming de la videoconferència. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura.5.1. Montatge del sistema de streaming de videoconferències a temps 

real 
 

5.3 eRuc: l’eMule de la Cultura Catalana 
 
Juntament amb el portal del Projecte Aprencat havien de ser el punt d’unió 
virtual de tots els lectors. L’espai on els participants al projecte havien d’accedir 
per a poder visualitzar tots els vídeos oferts en el servei de vídeo. A l’hora de la 
realitat, han estat llestos per a l’ús dels responsables del projecte en els últims 
dos mesos del projecte. Per als participants, encara no ho és a data d’avui. 
 
Es tracta d’una aplicació tipus peer to peer, P2P, inspirada en programes com 
l’eMule en el qual tothom qui disposi dels privilegis per fer-ho podrà penjar 
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vídeos o altra material audiovisual al servidor de l’aplicació, catalogar-la segons 
autor, format, durada, idioma, ...i compartir-ho amb la resta d’usuaris. De la 
mateixa manera podrà consultar els arxius penjats pels altres usuaris i 
visualitzar-lo a temps real o descarregar-lo per a disposar-ne localment. 
Aquesta aplicació, l’eRuc, no està feta exclusivament per al present projecte 
sinó que forma part del projecte integrat de la Fundació i2CAT. Un projecte que 
aglutina els serveis de diversos projectes de la fundació. El que sí que és 
exclusiu de l’Aprencat és el portal del projecte. Una pàgina web que accedeix a 
la base de dades de vídeos de l’eRuc i que, gràcies al plugin que incorpora, 
permet la visualització a temps real del vídeo seleccionat al mateix temps que 
se’n consulten les dades de catalogació. 
 

 
 

Fig.5.2. Portal del Projecte AprenCat 
 
 
Una bona part dels últims mesos de projecte Aprencat, s’ha dedicat a realitzar 
la tasca de penjar tot el material audiovisual, que s’oferia als lectors, i a 
catalogar-ne els continguts. D’aquesta manera, qualsevol usuari que executi 
l’aplicació eRuc actualment podrà realitzar una cerca dels continguts penjats i 
consultar-ne tots els camps de catalogació que s’han omplert. 
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CAPÍTOL 6. COST DEL PROJECTE 
 
Tota feina té un cost associat. En el cas del servei de vídeo del projecte 
Aprencat, el cost que ha comportat la seva realització rau, gairebé en la seva 
totalitat, als recursos humans utilitzats en les tasques d’investigació i 
d’implentació dels serveis oferts. És clar que per a poder-los aprofitar, els 
lectors, han de disposar d’un bon equipament informàtic i que aquest no és 
gratuït, però el projecte Aprencat neix de la voluntat d’aprofitar un material que, 
per la tasca dels participants en les universitats, ja disposaven. És a dir, en cap 
moment cap lector ha hagut d’assumir una despesa en aquest sentit. 
 

6.1 Cost humà 
 
Entenem com a costos humans del projecte aquells que requereixen una 
inversió humana en temps d’investigació, anàlisi, disseny i implementació dels 
serveis que s’han acabat oferint als participants. Obviant, evidentment, que tot 
treball humà té un cost econòmic. A continuació es presenta una taula que 
resumeix el percentatge de temps de feina que han comportat cada una de les 
parts del projecte. 
 
 
Taula.6.1. Taula d’inversió de temps en les tasques 
 
Tasca Anàlisi Disseny Implementació 

i manteniment 
Respecte el 
total 

TVCi en directe 30% 40% 30% 10% 
Streaming de 
videoconferències 

20% 40% 40% 15% 

Vídeos a la carta 20% 10% 70% 35% 
Subtítols 50% 25% 25% 30% 
Feedback 20% 20% 60% 10% 
 
 
Tal i com indica la taula, el major cost humà del servei de vídeo del projecte ha 
estat la implementació del servei de vídeo a la carta. Tal i com s’ha explicat en 
el capítol en qüestió (subapartat 2.3.3) la tasca d’adaptar els vídeos que es 
volien oferir al format i condicions òptimes per a fer-ho era una feina que 
implicava temps i un equip concret treballant-hi. En segon lloc, també ha 
comportat una gran dedicació l’anàlisi i disseny (com a feina conjunta) del 
servei d’inserció de subtítols en streaming de vídeo. Es tracta d’una feina de la 
qual s’ha començat a investigar sense una base d’informació gaire gran i amb 
la que s’han arribat a fer un gran nombre de proves fins a arribar a encertar el 
sistema adient per al nostre propòsit. El servei de streaming de vídeo a temps 
real de les videoconferències, que es celebraven paral·lelament en el projecte,  
va comportar una important dedicació per tal de dissenyar-ne la manera de fer-
ho possible i, cada cop que es repetien, una inversió important de temps per a 
preparar els aparells que ho permetien (explicats en el capítol 3) i estar pendent 
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en tot moment de que el so i la imatge arribessin perfectament al codificador i 
que els lectors ho poguessin rebre tal i com si estiguessin presents en la 
videoconferència. Per últim, el servei de vídeo en directe del senyal de 
TVCinternacional és un servei que tot i la feina i cost (en aquest cas sí que 
d’equipament, com es veu en el capítol 2) no requereix molta més feina de 
manteniment. La relació amb els lectors, que ens ha permès obtenir la 
informació de les qualitats que podien reproduir i la satisfacció en el servei, és 
de disseny i implantació molt senzills i només la reticència d’alguns lectors 
alhora de destinar alguns moments en comprovar vídeos i confirmar-nos-en el 
resultat i els problemes en la instal·lació dels programes o en les respectives 
xarxes ens ha forçat a dedicar-hi més temps i esforços. 
 
 

6.2 Cost ambiental 
 
Des de l’inici d’aquest document hem afirmat que en realització d’aquest 
projecte apropa els nostres professors d’arreu del món al nostre país i a la 
realitat social que s’hi viu. És per aquest motiu que es pot considerar que la 
seva posada en marxa pot ajudar a evitar desplaçaments entre la població on 
viuen i treballen i la seva terra. El que sí que es pot assegurar és que se’ls dota 
de més eines que els són d’utilitat en la tasca didàctica d’una manera còmode i 
sense sortir de qualsevol sala que disposi d’accés a internet (cosa més que 
probable en qualsevol universitat) i evitant, així, desplaçaments i els costos que 
implicarien altres materials d’estudi de la Llengua Catalana. 
Tot i això, el projecte comporta un cost ambiental. La fabricació dels ordinadors 
amb els que s’accedeix als serveis de vídeo i l’electricitat que necessiten per a 
funcionar són, molts cops, obviats sense raó. Els aparells electrònics estan 
formats per components molt contaminants (bateries, pantalles, ...) i 
l’electricitat, tot i que no contamina allà on s’acaba usant, sí que ho fa en el 
punt on es genera. 
.
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CONCLUSIONS 
 
En aquest Treball de Fi de Carrera s’ha fet un seguiment del Projecte 
AprenCat. Un projecte que ha posat a disposició d’una vintena de professors de 
català d’universitats d’arreu del món un servei de transmissió en streaming de 
vídeos en català. El servei ha estat format per l’emissió en directe del senyal 
del canal de TVC internacional i de les videoconferències del Projecte, per una 
banda, i per una extensa oferta de vídeos en català a la carta, per l’altra. Uns 
vídeos que van des de programes de televisió enregistrats en el passat fins a 
nous reportatges i documentals de gran interès cultural i lingüístic aportats per 
l’Institut Ramon Llull.  
 
Al llarg del document s’exposen els propòsits inicials del projecte així com el 
desenvolupament final que ha viscut: 
 
A través de la plataforma de Videolan i de Windows Media s’ha emès en 
streaming el senyal arribat amb fibra òptica dels estudis de TVC. Els lectors 
accedien al servei a través d’una pàgina web amb un plugin del reproductor 
corresponent a cada un dels servidors de les plataformes anteriors. 
Paral·lelament, en celebrar-se videoconferències es connectava un terminal de 
videoconferència a un codificador i a un servidor de Windows Media que feia 
pública la senyal a través d’una URL. 
 
Per al servei de vídeo a la carta s’han hagut d’adaptar els vídeos enregistrats al 
format i condicions òptimes per tal de ser emesos a través de la plataforma de 
vídeo adient (un format compatible amb algun dels servidors de vídeo i una 
qualitat que permetés la descàrrega en temps real). S’havia d’accedir a aquests 
vídeos a través d’una aplicació P2P, l’eRuc, però en no poder-ne disposar 
s’han hagut de crear pàgines webs amb plugins dels servidors per a cada un 
dels vídeos del servei de vídeo sota demanda. 
 
Un altre servei que s’ha volgut  implantar és el que permet visualitzar els vídeos 
amb subtítols opcionals. Per a implantar-ho, s’ha estudiat la compatibilitat entre 
els diferents formats de subtítols existents i els sistemes de transmissió de 
vídeo que s’han utilitzat (Videolan i WM) i, després de realitzar les proves 
pertinents, s’han creat exemples que en mostren el resultat. 
 
S’ha de valorar molt positivament que s’han acomplert tots els objectius del 
Projecte dels quals érem responsables i que, fins i tot, s’han trobat solucions i 
alternatives als problemes que han anat apareixent. I, com s’ha dit en més 
d’una ocasió al llarg d’aquest treball, el Projecte Aprencat es deu als lectors i 
cap d’ells ens ha fet arribar cap crítica al respecte. Ens al contrari, més d’un 
ens ha encoratjat a seguir avançant i a ampliar-ne serveis. Personalment, crec 
que he après molt en el camp audiovisual de les telecomunicacions, moltes 
possibilitats que desconeixia. I en el projecte Aprencat en concret crec que 
seria molt interessant si s’arribés a extrapolar a la resta de col·lectius que viuen 
fora de les nostres fronteres. S’han d’explotar al màxim totes les possibilitats 
que ens ofereix internet. 
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INFORME ESTAT DELS VÍDEOS DEL SERVEI DE VÍDEO 
DEL PROJECTE APRENCAT 

 
 

1. Continguts de vídeo presents a la pàgina wiki de l’aprencat. 
 
Nom Format Direcció vídeo Direcció web 
I Simposi Internacional 
Catalanística – Sessio 
Inaugural (I)  

MPEG2 
a 
256kbp
s – 
384kbp
s 

http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/SIC/mpeg/sinagura
l_1 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/Aprencat_S1
_vlc.htm 

I Simposi Internacional 
Catalanística – Sessio 
Inaugural (II) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/SIC/mpeg/sinagura
l_2 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/Aprencat_S2
_vlc.htm 

I Simposi Internacional 
Catalanística – Sessio 
Inaugural (III) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/SIC/mpeg/sinagura
l_3 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/Aprencat_S3
_vlc.htm 

I Simposi Internacional 
Catalanística – Sessio 
Inaugural (IV) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/SIC/mpeg/sinagura
l_4 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/Aprencat_S4
_vlc.htm 

I Simposi Internacional 
Catalanística – Situació 
de la Catalanística dins 
i fora dels Països 
Catalans (I) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/SIC/mpeg/brussela
_1 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/Aprencat_B1
_vlc.htm 

I Simposi Internacional 
Catalanística – Situació 
de la Catalanística dins 
i fora dels Països 
Catalans (II) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/SIC/mpeg/brussela
_2 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/Aprencat_B2
_vlc.htm 

I Simposi Internacional 
Catalanística – Situació 
de la Catalanística dins 
i fora dels Països 
Catalans (III) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/SIC/mpeg/brussela
_3 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/Aprencat_B3
_vlc.htm 

I Simposi Internacional 
Catalanística – Situació 
de la Catalanística dins 
i fora dels Països 
Catalans (IV) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/SIC/mpeg/brussela
_4 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/Aprencat_B4
_vlc.htm 

I Simposi Internacional 
Catalanística – Situació 
de la Catalanística dins 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/SIC/mpeg/brussela

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/Aprencat_B5
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i fora dels Països 
Catalans (V) 

_5 _vlc.htm 

I Simposi Internacional 
Catalanística – El 
Català en l’Espai 
Europeu d’Educació 
Superior (I) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/SIC/mpeg/brusselb
_1 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/Aprencat_BB
1_vlc.htm 

I Simposi Internacional 
Catalanística – El 
Català en l’Espai 
Europeu d’Educació 
Superior (II) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/SIC/mpeg/brusselb
_2 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/Aprencat_BB
2_vlc.htm 

I Simposi Internacional 
Catalanística – El 
Català en l’Espai 
Europeu d’Educació 
Superior (III) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/SIC/mpeg/brusselb
_3 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/Aprencat_BB
3_vlc.htm 

I Simposi Internacional 
Catalanística – El 
Català en l’Espai 
Europeu d’Educació 
Superior (IV) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/SIC/mpeg/brusselb
_4 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/Aprencat_BB
4_vlc.htm 

Jornades de Nàpols, 
Octubre 2005 (I) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/napols/napols1 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/jornadesnapo
ls/napols1_vlc.htm 

Jornades de Nàpols, 
Octubre 2005 (II) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/napols/napols2 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/jornadesnapo
ls/napols2_vlc.htm 

Jornades de Nàpols, 
Octubre 2005 (III) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/napols/napols3 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/jornadesnapo
ls/napols3_vlc.htm 

Jornades de Nàpols, 
Octubre 2005 (IV) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/napols/napols4 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/jornadesnapo
ls/napols4_vlc.htm 

Jornades de Nàpols, 
Octubre 2005 (V) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/napols/napols5 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/jornadesnapo
ls/napols5_vlc.htm 

Jornades de Nàpols, 
Octubre 2005 (VI) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/napols/napols6 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/jornadesnapo
ls/napols6_vlc.htm 

Jornades de Nàpols, 
Octubre 2005 (VII) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/napols/napols7 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/jornadesnapo
ls/napols7_vlc.htm 
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Jornades de Nàpols, 
Octubre 2005 (VIII) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/napols/napols8 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/jornadesnapo
ls/napols8_vlc.htm 

Jornades de Nàpols, 
Octubre 2005 (IX) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/napols/napols9 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/jornadesnapo
ls/napols9_vlc.htm 

1.L’autonomia dins 
l’aprenentatge de 
segones llengües, 
‘’Ernesto Martín Peris 
(�inyals� de la 
Universitat Pompeu 
Fabra)’’ 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/barcelona/barcelon
a1 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/barcelona/bar
celona1_vlc.htm 

2.Estratègies i activitats 
per desenvolupar 
l’autonomia, ‘’Francesc 
Ferran (formador de 
professors i �inyals� 
de llengua catalana)’’ 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/barcelona/barcelon
a2 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/barcelona/bar
celona2_vlc.htm 

3.Exposicions de 
lectors.Elements 
cinematogràfics, 
musicals i teatrals dins i 
fora de l’aula, ‘’Mercè 
Terradelles (Universitat 
de Provença), Núria 
Puigdevall (Universitat 
Federico II de Nàpols), 
Ferran Güell 
(Universitat Estatal de 
Moscou)’’ 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/barcelona/barcelon
a3 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/barcelona/bar
celona3_vlc.htm 

4.Estratègies per a una 
bona pràctica docent: 
les compartim? , 
‘’Teresa Casals, Conxa 
Planas, Eulàlia 
Vilaginés’’ 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/barcelona/barcelon
a4 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/barcelona/bar
celona4_vlc.htm 

5.Cinquena conferència 
(I) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/barcelona/barcelon
a5.mpg 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/barcelona/bar
celona5_1_vlc.htm 

5.Cinquena conferència 
(II) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/barcelona/barcelon
a5_02.mpg 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/barcelona/bar
celona5_2_vlc.htm 

5.Cinquena conferència 
(III) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/barcelona/barcelon

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/barcelona/bar
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a5_03.mpg celona5_3_vlc.htm 
5.Cinquena conferència 
(IV) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/barcelona/barcelon
a5_04.mpg 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/barcelona/bar
celona5_4_vlc.htm 

6.1.Conferència 
inaugural 2. La història 
de la comunicació ‘’1. 
Carles Solà, Miquel 
Pueyo i Xavier Folch 2. 
Sebastià Serrano’’ 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/barcelona/barcelon
a6 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/barcelona/bar
celona6_vlc.htm 

7.La Llengua catalana 
al s.XXI: estat actual de 
la sintaxi normativa, 
‘’Joan Solà (catedràtic 
del Departament de 
Filologia Catalana de la 
Universitat de 
Barcelona)’’ 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/barcelona/barcelon
a7 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/barcelona/bar
celona7_vlc.htm 

8.Taula rodona: la 
presència de la llengua 
catalana en els mitjans 
de comunicació, ‘’Oriol 
Camps, Piti Español, 
Albert Pla i Vicent 
Partal’’ 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/barcelona/barcelon
a8 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/barcelona/bar
celona8_vlc.htm 

9. Els reptes del català 
davant el nou Espai 
Europeu 
d’Ensenyament 
Superior, ‘’Ramon 
Vilaseca, director 
general d’Universitats’’ 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/barcelona/barcelon
a9 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/barcelona/bar
celona9_vlc.htm 

10. Noves propostes 
metodològiques: 
l’ensenyament de la 
literatura i les TIC. 
L’experiència docent de 
la UOC. ‘’Laura Borràs, 
�inyals�s de la 
Universitat Oberta de 
Catalunya’’ 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/barcelona/barcelon
a10 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/barcelona/bar
celona10_vlc.htm 

11.Onzena conferència 
(I) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/barcelona/barcelon
a11.mpg 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/barcelona/bar
celona11_1_vlc.htm 

11.Onzena conferència 
(II) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/barcelona/barcelon
a11_02.mpg 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/barcelona/bar
celona11_2_vlc.htm 



47 PFC_GESTIO.getPFC2.doc 
 

11.Onzena conferència 
(III) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/barcelona/barcelon
a11_03.mpg 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/barcelona/bar
celona11_3_vlc.htm 

I Simposi Joan 
Coromines d’Estudis 
Catalans – Segments 1 
i 2 (DVD1) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/JoanCoromines/jo
ancoro1.mpg 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/JoanCoromin
es/joancoro1_vlc.htm 

I Simposi Joan 
Coromines d’Estudis 
Catalans – Segment 3. 
Homenatge a Joan 
Coromines (DVD2) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/JoanCoromines/jo
ancoro2.mpg 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/JoanCoromin
es/joancoro2_vlc.htm 

I Simposi Joan 
Coromines d’Estudis 
Catalans – Segment 4 
(DVD3) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/JoanCoromines/jo
ancoro3.mpg 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/JoanCoromin
es/joancoro3_vlc.htm 

I Simposi Joan 
Coromines d’Estudis 
Catalans – Segment 5 
(DVD4) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/JoanCoromines/jo
ancoro4.mpg 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/JoanCoromin
es/joancoro4_vlc.htm 

I Simposi Joan 
Coromines d’Estudis 
Catalans – Segment 6 
(DBD5) 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/JoanCoromines/jo
ancoro5.mpg 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/JoanCoromin
es/joancoro5_vlc.htm 

Catalan Women’s 
Writing – Geraldine 
Cleary 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/CatalanWomensW
riting/CatalanWome
n_Geraldine 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/CatalanWom
ens/catalanwomen1_
vlc.htm 

Catalan Women’s 
Writing – Geraldine 
Cleary i Francesca 
Batrina 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/CatalanWomensW
riting/CatalanWome
n_Geraldine_Franc
esca 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/CatalanWom
ens/catalanwomen2_
vlc.htm 

Catalan Women’s 
Writing – Joana 
Sabadell 

“ http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/CatalanWomensW
riting/CatalanWome
n_Sabadell 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/CatalanWom
ens/catalanwomen3_
vlc.htm 

Miquel Bauçà, poeta 
invisible (I) 

MPEG2 
a 
3000kb
ps 

http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/MiquelBauca\miqu
elbauca1_3kbps 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/Aprencat_Miq
uelBau_1_3kbps_vlc.
htm 

Àgora MPEG2 
a 
1100kb
ps 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/agora0
40302_1Mbps.wmv 
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2000FF – 1.- 
L’ENERGIA EÒLICA 
COM A ALTERNATIVA 
A CATALUNYA 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/FF-
ENERGIA_EOLICA
.WMV 

 

2000FF – 2.- MATARÓ: 
FÀBRICA DE PECES 
DE PRECISIÓ 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/FF-
MATARO.WMV 

 

2000FF – 3.- 
SISTEMES DE 
TELEVIGILÀNCIA 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/FF-
TELEVIGILANCIA.
WMV 

 

2000FF – 4.- ORIGEN I 
SISTEMES DE 
REPRODUCCIÓ DE 
LES ESPONGES 
MARINES 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/FF-
ESPONGES_MARI
NES.WMV 

 

2000FF – 5.- SERVEIS 
AUDIOVISUALS DE 
METEOROLOGIA DE 
TVC 

WMV a 
690kbp
s 

mms://I2CATVSER
VER/tvc/FF-
METEOROLOGIA_
DE_TVC.wmv 

 

2000FF – 6.- CREACIÓ 
DE DIBUIXOS 
ANIMATS EN TEMPS 
REAL 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/FF-
DIBUIXOS_ANIMA
TS.WMV 

 

2000FF – 7.- 
FABRICACIÓ DE 
MATERIAL PER A 
ALPINISME 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/FF-
MATERIAL_ALPINI
SME.WMV 

 

2000FF -  8.- 
INVESTIGACIÓ EN 
BIOMEDICINA I 
BIOTECNOLOGIA 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/FF-
BIOMEDICINA.WM
V 

 

2000FF – 9.- 
MAQUETES PER A 
PARCS TEMÀTICS 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/FF-
MAQUETES.WMV 

 

2000FF – 10.- 
APARELL 
DESALINITZADOR 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/FF-
DESALINITZADOR
.WMV 

 

2000FF – 11.- PRIMER 
COTXE FET A 
CATALUNYA QUE 
CIRCULA AMB 
ENERGIA SOLAR 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/FF-
COTXE_AMB_ENE
RGIA_SOLAR.WM
V 

 

30minuts – 1.- CANVI 
CLIMÀTIC] 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/30m-
climatics.wmv 

 

30minuts – 2.- VIATGE 
AL PLANETA GIL 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/30m-
gil.wmv 
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30minuts – 3.- EL 
EJIDO, EN FLAMES 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/30m-
ejido.wmv 

 

30minuts – 4.- HAIDER, 
L’HOME DE LES MIL 
CARES 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/30m-
haider.wmv 

 

30minuts – 5.- DÉU, 
PER BÉ O PER MAL 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/30m-
DEU.wmv 

 

Cuines – 1.- AMANIDA 
DE FIDEUS 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/recept
a2.wmv 

 

Cuines – 2.- KAI 
SATEE (Pollastre amb 
salsa tailandesa) 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/recept
a3.wmv 

 

Cuines – 3.- 
LLAGOSTINS AMB 
CURRI VERD 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/recept
a4.wmv 

 

Cuines – 4.- TOM KHA 
KAI (sopa de llet de 
coco amb xampinyons) 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/recept
a5.wmv 

 

Cuines – 5.- CRUDITÉS 
D’ESPÀRRECS AMB 
VINAGRETA DE SOJA 
I GINGEBRE 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/recept
a6.wmv 

 

Cuines – 6.- 
GASPATXO DE BOU 
DE MAR 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/recept
a7.wmv 

 

Cuines – 7.- 
ESQUEIXADA DE 
BACALLÀ AMB 
GELATINA DE 
TOMÀQUET 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/recept
a8.wmv 

 

Cuines – 8.- 
ESPÀRRECS AMB 
MAIONESA CALENTA 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/recept
a9.wmv 

 

Cuines – 9.- COCA 
CRUIXENT AMB 
SEITONS I OLI 
D’ESPÈCIES 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/recept
a10.wmv 

 

Cuines – 10.- 
AJOBLANCO 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/recept
a11.wmv 

 

Cuines – 11.- 
BULLABESSA 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/recept
a12.wmv 

 

Cuines – 12.- 
GIBRELLADA 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/recept
a14.wmv 

 

Cuines – 13.- BULL DE WMV a mms://i2catvserver.  
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TONYINA 690kbp
s 

i2cat.net/tvc/recept
a15.wmv 

Cuines – 14.- MIGAS WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/recept
a16.wmv 

 

Cuines – 15.- SORELL 
ADOBAT 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/recept
a17.wmv 

 

Cuines – 16.- FREGIT 
DE POBRE 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/recept
a18.wmv 

 

Cuines – 17.- 
GASPATXO DEL 
CORTIJO 

WMV a 
690kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/tvc/recept
a19.wmv 

 

Espot publicitari Fòrum 
de les Cultures 

WMV a 
755kbp
s 

mms://i2catvserver.
i2cat.net/forum2004
/onu_forum_cat.wm
v 

 

Les tres bessones WMV a 
273kbp
s 

mms://84.88.32.35/
cromos/leo2-1.wmv 

 

 
 
 
 
 
2.- Pel que fa als vídeos a la carta produïts per l’Institut Ramon Llull, se’ns han 
donat els �iny següents: 
 - VIII Convengo Internazionale, Associazione Studi Catalani (9 DVD) 
 - Càtedra Joan Coromines d’Estudis Catalans, I Simposi Joan 
Coromines Catalan Studies at the University of Chicago 7-8 April 2006 (5 DVD)   
 - Catalan Women’s Writing: Space and Desire (3 DVD) 
 - Jornades de Barcelona (11 DVD) 
 - Miquel Bauçà, poeta invisible (1 DVD) 
 - Simposi Internacional de Catalanñistica de Brusselo·les (3 DVD) 
 
que fan un total de 32 cintes DVD de vídeos, que han sigut transcodificats a 
MPEG2 i a una velocitat més facilment reproduïble per la majoria de lectors 
participants en la prova pilot del projecte AprenCat. El nou arxiu MPEG2 és el 
que ha sigut inclòs en una pàgina web, amb un plugin, i és accesible a través 
d’un enllaç situat al wiki de l’AprenCat. 
 

1 Vídeos de l’Aprencat que no estan al 
wiki (estan disponibles als lectors que 
els desitgin, però no estan a la pàgina  
wiki per motius de drets d’autor) 

 
Nom Format Direcció vídeo Direcció web 
Miquel Bauçà, poeta MPEG2 http://videolan.i2cat http://www.mediacat.i
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invisible (I) a 
256kbp
s 

.net/public/Aprencat
/MiquelBauca\miqu
elbauca1 

2cat.net/mediacat/str
eaming/Aprencat_Miq
uelBau_1_vlc.htm 

Miquel Bauçà, poeta 
invisible (II) 

MPEG2 
a 
256kbp
s 

http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/MiquelBauca\miqu
elbauca2 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/Aprencat_Miq
uelBau_2_vlc.htm 

Miquel Bauçà, poeta 
invisible (III) 

MPEG2 
a 
256kbp
s 

http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/MiquelBauca\miqu
elbauca3 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/Aprencat_Miq
uelBau_3_vlc.htm 

Miquel Bauçà, poeta 
invisible (IV) 

MPEG2 
a 
256kbp
s 

http://videolan.i2cat
.net/public/Aprencat
/MiquelBauca\miqu
elbauca4 

http://www.mediacat.i
2cat.net/mediacat/str
eaming/Aprencat_Miq
uelBau_4_vlc.htm 

 
 
 
4.- Vídeos catalogats. Aquesta és la llista de vídeos que estan penjats i 
catalogats a l’eRuc, i la relació entre el nom del vídeo (present a l’apartat 1 
anterior) i el nom del vídeo  a l’eRuc. 
 
Nom Nom eRuc 
I Simposi Internacional Catalanística – 
Sessio Inaugural (I)  

Sessio Inaugural Brusseles (Part 
1) 

I Simposi Internacional Catalanística – 
Sessio Inaugural (II) 

Sessio Inaugural Brusseles (Part 
2) 

I Simposi Internacional Catalanística – 
Sessio Inaugural (III) 

Sessio Inaugural Brusseles (Part 
3) 

I Simposi Internacional Catalanística – 
Sessio Inaugural (IV) 

Sessio Inaugural Brusseles (Part 
4) 

I Simposi Internacional Catalanística – 
Situació de la Catalanística dins i fora dels 
Països Catalans (I) 

Brusseles – Situacio de la 
catalanistica a dins i fora dels 
Paisos Catalans (Part 1) 

I Simposi Internacional Catalanística – 
Situació de la Catalanística dins i fora dels 
Països Catalans (II) 

Brusseles – Situacio de la 
catalanistica a dins i fora dels 
Paisos Catalans (Part 2) 

I Simposi Internacional Catalanística – 
Situació de la Catalanística dins i fora dels 
Països Catalans (III) 

Brusseles – Situacio de la 
catalanistica a dins i fora dels 
Paisos Catalans (Part 3) 

I Simposi Internacional Catalanística – 
Situació de la Catalanística dins i fora dels 
Països Catalans (IV) 

Brusseles – Situacio de la 
catalanistica a dins i fora dels 
Paisos Catalans (Part 4) 

I Simposi Internacional Catalanística – 
Situació de la Catalanística dins i fora dels 
Països Catalans (V) 

Brusseles – Situacio de la 
catalanistica a dins i fora dels 
Paisos Catalans (Part 5) 

I Simposi Internacional Catalanística – El 
Català en l’Espai Europeu d’Educació 
Superior (I) 

Brusseles – El catala en L Espai 
Europeu d Educacio Superior 
(Part 1) 
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I Simposi Internacional Catalanística – El 
Català en l’Espai Europeu d’Educació 
Superior (II) 

Brusseles – El catala en L Espai 
Europeu d Educacio Superior 
(Part 2) 

I Simposi Internacional Catalanística – El 
Català en l’Espai Europeu d’Educació 
Superior (III) 

Brusseles – El catala en L Espai 
Europeu d Educacio Superior 
(Part 3) 

I Simposi Internacional Catalanística – El 
Català en l’Espai Europeu d’Educació 
Superior (IV) 

Brusseles – El catala en L Espai 
Europeu d Educacio Superior 
(Part 4) 

Jornades de Nàpols, Octubre 2005 (I) Jornades de Napols (Part 1) 
Jornades de Nàpols, Octubre 2005 (II) Jornades de Napols (Part 2) 
Jornades de Nàpols, Octubre 2005 (III) Jornades de Napols (Part 3) 
Jornades de Nàpols, Octubre 2005 (IV) Jornades de Napols (Part 4) 
Jornades de Nàpols, Octubre 2005 (V) Jornades de Napols (Part 5) 
Jornades de Nàpols, Octubre 2005 (VI) Jornades de Napols (Part 6) 
Jornades de Nàpols, Octubre 2005 (VII) Jornades de Napols (Part 7) 
Jornades de Nàpols, Octubre 2005 (VIII) Jornades de Napols (Part 8) 
Jornades de Nàpols, Octubre 2005 (IX) Jornades de Napols (Part 9) 
1.L’autonomia dins l’aprenentatge de 
segones llengües, ‘’Ernesto Martín Peris 
(�inyals� de la Universitat Pompeu 
Fabra)’’ 

Autonomia dins l’aprenentatge 
de segones llegües 

2.Estratègies i activitats per desenvolupar 
l’autonomia, ‘’Francesc Ferran (formador 
de professors i �inyals� de llengua 
catalana)’’ 

Estrategias i activitats per 
desenvolupar l autonomia 

3.Exposicions de lectors.Elements 
cinematogràfics, musicals i teatrals dins i 
fora de l’aula, ‘’Mercè Terradelles 
(Universitat de Provença), Núria 
Puigdevall (Universitat Federico II de 
Nàpols), Ferran Güell (Universitat Estatal 
de Moscou)’’ 

Exposicions de lectors 
(Barcelona) 

4.Estratègies per a una bona pràctica 
docent: les compartim? , ‘’Teresa Casals, 
Conxa Planas, Eulàlia Vilaginés’’ 

Estrategias per una bona 
practica docent (Barcelona) 

5.Cinquena conferència (I) Cinquena conferencia Barcelona 
(Part 1) 

5.Cinquena conferència (II) Cinquena conferencia Barcelona 
(Part 2) 

5.Cinquena conferència (III) Cinquena conferencia Barcelona 
(Part 3) 

5.Cinquena conferència (IV) Cinquena conferencia Barcelona 
(Part 4) 

6.1.Conferència inaugural 2. La història de 
la comunicació ‘’1. Carles Solà, Miquel 
Pueyo i Xavier Folch 2. Sebastià Serrano’’ 

La historia de la comunicacio 
(Barcelona) 

7.La Llengua catalana al s.XXI: estat 
actual de la sintaxi normativa, ‘’Joan Solà 
(catedràtic del Departament de Filologia 

La llengua catalana al segle XXI 
(Barcelona) 
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Catalana de la Universitat de Barcelona)’’ 
8.Taula rodona: la presència de la llengua 
catalana en els mitjans de comunicació, 
‘’Oriol Camps, Piti Español, Albert Pla i 
Vicent Partal’’ 

Taula rodona (Barcelona) 

9. Els reptes del català davant el nou 
Espai Europeu d’Ensenyament Superior, 
‘’Ramon Vilaseca, director general 
d’Universitats’’ 

Els reptes del catala davant el 
nou Espai Europeu d 
Ensenyament Superior 

10. Noves propostes metodològiques: 
l’ensenyament de la literatura i les TIC. 
L’experiència docent de la UOC. ‘’Laura 
Borràs, �inyals�s de la Universitat Oberta 
de Catalunya’’ 

Noves propostes metodologiques 
(Barcelona) 

11.Onzena conferència (I) Onzena conferencia Barcelona 
(Part 1) 

11.Onzena conferència (II) Onzena conferencia Barcelona 
(Part 2) 

11.Onzena conferència (III) Onzena conferencia Barcelona 
(Part 3) 

I Simposi Joan Coromines d’Estudis 
Catalans – Segments 1 i 2:  

Joan Coromines DVD1 

I Simposi Joan Coromines d’Estudis 
Catalans – Segment 3: Homenatge a Joan 
Coromines 

Joan Coromines DVD2 (Part 1) 

I Simposi Joan Coromines d’Estudis 
Catalans – Segment 4:  

Joan Coromines DVD3 

I Simposi Joan Coromines d’Estudis 
Catalans – Segment 5: 

Joan Coromines DVD 4 

I Simposi Joan Coromines d’Estudis 
Catalans – Segment 6: 

Joan Coromines DVD5 

Miquel Bauçà, poeta invisible (I) Miquel Bau (Part 1) 
Miquel Bauçà, poeta invisible (II) Miquel Bau (Part 2) 
Miquel Bauçà, poeta invisible (III) Miquel Bau (Part 3) 
Miquel Bauçà, poeta invisible (IV) Miquel Bau (Part 4) 
Videoconferencia 22_03_06 Videoconferencia dia 22_03_06 
Videoconferencia 30_03_06 Videoconferencia dia 30_03_06 
Videoconferencia 26_04_06 Videoconferencia dia 26_04_06 
Àgora  
2000FF – 1.- L’ENERGIA EÒLICA COM A 
ALTERNATIVA A CATALUNYA 

Energia Eolica 

2000FF – 2.- MATARÓ: FÀBRICA DE 
PECES DE PRECISIÓ 

Mataro: fabrica de peces de 
presicio 

2000FF – 3.- SISTEMES DE 
TELEVIGILÀNCIA 

�inyals� de videovigilancia 

2000FF – 4.- ORIGEN I SISTEMES DE 
REPRODUCCIÓ DE LES ESPONGES 
MARINES 

 

2000FF – 5.- SERVEIS AUDIOVISUALS 
DE METEOROLOGIA DE TVC 
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2000FF – 6.- CREACIÓ DE DIBUIXOS 
ANIMATS EN TEMPS REAL 

 

2000FF – 7.- FABRICACIÓ DE 
MATERIAL PER A ALPINISME 

 

2000FF -  8.- INVESTIGACIÓ EN 
BIOMEDICINA I BIOTECNOLOGIA 

 

2000FF – 9.- MAQUETES PER A PARCS 
TEMÀTICS 

 

2000FF – 10.- APARELL 
DESALINITZADOR 

 

2000FF – 11.- PRIMER COTXE FET A 
CATALUNYA QUE CIRCULA AMB 
ENERGIA SOLAR 

 

30minuts – 1.- CANVI CLIMÀTIC]  
30minuts – 2.- VIATGE AL PLANETA GIL  
30minuts – 3.- EL EJIDO, EN FLAMES  
30minuts – 4.- HAIDER, L’HOME DE LES 
MIL CARES 

 

30minuts – 5.- DÉU, PER BÉ O PER MAL  
Cuines – 1.- AMANIDA DE FIDEUS  
Cuines – 2.- KAI SATEE (Pollastre amb 
salsa tailandesa) 

 

Cuines – 3.- LLAGOSTINS AMB CURRI 
VERD 

 

Cuines – 4.- TOM KHA KAI (sopa de llet 
de coco amb xampinyons) 

 

Cuines – 5.- CRUDITÉS D’ESPÀRRECS 
AMB VINAGRETA DE SOJA I GINGEBRE 

 

Cuines – 6.- GASPATXO DE BOU DE 
MAR 

 

Cuines – 7.- ESQUEIXADA DE BACALLÀ 
AMB GELATINA DE TOMÀQUET 

 

Cuines – 8.- ESPÀRRECS AMB 
MAIONESA CALENTA 

 

Cuines – 9.- COCA CRUIXENT AMB 
SEITONS I OLI D’ESPÈCIES 

 

Cuines – 10.- AJOBLANCO  
Cuines – 11.- BULLABESSA  
Cuines – 12.- GIBRELLADA  
Cuines – 13.- BULL DE TONYINA  
Cuines – 14.- MIGAS  
Cuines – 15.- SORELL ADOBAT  
Cuines – 16.- FREGIT DE POBRE  
Cuines – 17.- GASPATXO DEL CORTIJO  
Espot publicitari Fòrum de les Cultures  
Les tres bessones  
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5. Videoconferencies guardades i emeses en streaming al mateix temps en que 
se celebraven. 
 
Nom (i data) Format Ubicació Participants / Incidències 
Videoconf_22_03_0
6 

MPEG2 a 
384kbps 

R:\videos\vid
eoconferenci
as\aprencat 
(84.88.32.35
) 

Margarida Moles i Neus Crisol 
(IRLL), Marta Torres (STSI), 
Inés Garriga i Artur Serra 
(I2CAT), Sílvia Pinel 
(MediaCat) i Adrià Castells, 
Núria Puigdeval i Maria 
Martinez (Lectors) 

Videoconf_30_03_0
6 

MPEG2 a 
384kbps 

R:\videos\vid
eoconferenci
as\aprencat 
(84.88.32.35
) 

IRLL, Ramon Sistac 
(comissari any Coromines), 
Sílvia Pinel (MediaCat) i Adrià 
Castells, Neus Crisol, Maria 
Martínez, Antoni Bernadó i 
Rosina Nogales (Lectors) 

Videoconf_26_04_0
6 

MPEG2 a 
384kbps 

R:\videos\vid
eoconferenci
as\aprencat 
(84.88.32.35
) 

IRLL, Sílvia Pinel (Mediacat) i 
Xavier Barceló, Anna Escofet i 
Rosina Nogales (Lectors). 
Tema: Sant Jordi 06. 

Videoconf_03_05_0
6 

MPEG2 a 
384kbps 

R:\videos\vid
eoconferenci
as\aprencat 
(84.88.32.35
) 

�inyals�s. Només hi ha 
Fundació I2CAT. No es penja 
al eRuc. 

Videoconf_11_05_0
6(eRuc)no_sha_fet_
res 

MPEG2 a 
384kbps 

R:\videos\vid
eoconferenci
as\aprencat 
(84.88.32.35
) 

�inyals�s al IRLL i a la 
Generalitat. No es va fer. No 
es penja al eRuc. 

Videoconf_12_05_0
6(eRuc) 

MPEG2 a 
384kbps 

R:\videos\vid
eoconferenci
as\aprencat 
(84.88.32.35
) 

IRLL, MediaCat i Generalitat. 
Va durar pocs minuts. 
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Informe de seguiment provisió del servei de 
videoconferència i video 

14/12/05 
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 1  Introducció 
 
Aquest document presenta el seguiment del projecte AprenCat, projecte 
pilot d’una plataforma de serveis audiovisuals sobre internet avançada per 
la difusió de la llengua i cultura catalana. 
 
A continuació es presentaran els detalls de la secció d’eines d’interès per a 
la gestió i administració de continguts referents al projecte Aprencat. També 
es presentarà la llista de lectors i el seguiment personalitzat que s’ha dut a 
terme per a cada un d’ells. A més, comentarem la implementació que s’ha 
realitzat per tal de poder visualitzar els continguts de vídeo mitjançant 
VideoLan des de web. 
 

 2  Eines de gestió de continguts del projecte Aprencat 
 

Par tal de realitzar una òptima gestió de la informació, així com centralitzar 
tota la documentació del projecte Aprencat, s’han habilitat aquesta sèrie 
d’eines: 
  
FTP de I2CAT 
S’ha creat un compte de FTP on s’aniran penjant tots els documents i altra 
informació relacionada amb el projecte. 
  
Servidor FTP: ftp://ftp.i2cat.net/ 
 
Wiki de I2CAT 
S’ha habilitat una secció en el wiki del MediaCat amb el nom AprenCat. 
Serà un espai públic on s’aniran penjant els documents i informació pública 
per a tots els usuaris del projecte i, també, una zona privada que pretén ser 
una area de treball personal del grup tècnic del projecte. 
 
URL: http://hdwiki.i2cat.net/aprencat/ 
 
 
Correu de I2CAT 
S’ha creat una llista de distribució, en la que hi ha les adreces de correu 
electrònic personals, que donarà suport tècnic al projecte. 
 
Compte de correu: Projecte_Aprencat_suport@i2cat.net 
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 3  Seguiment del servei de videoconferència 
 

El Software de videoconferència escollit per al projecte Aprencat (PVX de 
Polycom) ha presentat una sèrie de problemes amb els lectors. 
Principalment, el problema roman en què la majoria de lectors disposen, 
únicament, de direccionament privat. Un problema que, juntament amb el fet 
que compten amb firewalls activats en les respectives xarxes, evita el 
correcte funcionament de l’aplicació. Com a solució alternativa, s’ha 
proposat la utilització d’un client SIP gratuït: el Pulver Communicator. Amb 
la finalitat d’engegar el projecte amb aquest nou software, s’han creat 
comptes de SIP de la nostra plataforma. 
 
A continuació es presenta el llistat dels lectors amb els seus respectius 
comptes de SIP i el seguiment que s’ha realitzat per a cada un d’ells.  
 

NOM PAÍS COMPTE SIP SEGUIMENT 

Xavier 
Barceló 
 
 

Gran 
Bretanya 
 
 

xavierbarcelo@sipedu.mediacat.i2cat.n
et 
 

Té el Pulver 
Communicator 
apunt per 
participar en 
una 
videoconferènc
ia 
 

Antoni 
Bernadó 
 
 

Gran 
Bretanya 
 
 

antonibernado@sipedu.mediacat.i2cat.
net 

Té el PVX 
instal·lat però 
falten les 
proves per 
validar 
totalment el 
seu 
funcionament 

Sílvia 
Bonamus
a 
 

Estats 
Units 
 

silviabonamusa@sipedu.mediacat.i2ca
t.net 
 

Té el Pulver 
Communicator 
apunt per 
participar en 
una 
videoconferènc
ia 

Anna 
Escofet 
 
 

Holanda 
 
 

annaescofet@sipedu.mediacat.i2cat.n
et 
 

Té el PVX 
instal·lat però 
falten les 
proves per 
validar 
totalment el 
seu 
funcionament  

Joaquim 
Gadea 
 

Itàlia 
 

joaquimgadea@sipedu.mediacat.i2cat.
net 
 

No disposa 
d’ordinador, ni 
de connexió a 
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internet 

Imma 
Martí 
 
 
 

Alemany
a 
 
 
 

immamarti@sipedu.mediacat.i2cat.net 
 

Té problemes 
de firewall i 
està a l’espera 
de la 
instal·lació de 
windows XP 
per a poder 
instal·lar el 
Pulver 
Communicator 
 

Maria 
Martínez 
 
 

Alemany
a 
 
 

mariamartinez@sipedu.mediacat.i2cat.
net 
 

Té el Pulver 
Communicator 
apunt per 
participar en 
una 
videoconferènc
ia 

Rosina 
Nogales 

Alemany
a 

rosinanogales@sipedu.mediacat.i2cat.
net 
 

Té el Pulver 
Communicator 
apunt per 
participar en 
una 
videoconferènc
ia 

Marta 
Noguer 
 

Mèxic 
 

martanoguer@sipedu.mediacat.i2cat.n
et 
 

Por temes 
d’horari, és 
complicat 
realitzar proves 
amb el lector 

Judit 
Riart 
 

Gran 
Bretanya 
 

judithriart@sipedu.mediacat.i2cat.net 
 

Està esperant 
els tècnics de 
la universitat 

Núria 
Trias 
 

Alemany
a 
 

nuriatrias@sipedu.mediacat.i2cat.net 
 

Està esperant 
els tècnics de 
la universitat  

Adrià 
Castells 
 
 

Gran 
Bretanya 
 
 

adriacastells@sipedu.mediacat.i2cat.n
et 
 

Té el Pulver 
Communicator 
apunt per 
participar en 
una 
videoconferènc
ia  

David 
Utrera 
 
 

Republic
a Txeca 
 
 

davidutrera@sipedu.mediacat.i2cat.net 
 

Té el Pulver 
Communicator 
apunt per 
participar en 
una 
videoconferènc
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ia  

Joan 
�inyals 
 
 

Irlanda 
 
 

joanvinals@sipedu.mediacat.i2cat.net 
 

Té problemes 
amb la 
instal·lació del 
Pulver 
Communicator, 
s’està revisant 

Jordi 
Cornellà 
 

Gran 
Bretanya 
 

jordicornella@sipedu.mediacat.i2cat.ne
t 
 

Estem 
esperant que 
s’instal·li el 
PVX 

Alfons 
Gregori 
 
 
 

Polónia 
 
 
 

alfonsgregori@sipedu.mediacat.i2cat.n
et 
 

No ha sigut 
possible 
contactar-hi 
per fer proves, 
per qüestió 
d’horaris. Ha 
marxat de 
vacances fins 
l’any que ve. 

Joan 
Llinàs 
 Romania 

joanllinas@sipedu.mediacat.i2cat.net 
 

Té problemes 
amb el PVX i 
té 
direccionament 
privat. 
 

Núria 
Puigdeva
ll Itàlia 

nuriapuigdeval@sipedu.mediacat.i2cat.
net 
 

Tenen 
problemes de 
xarxa a la 
universitat 

 
 
 
 
Lectors que han quedat fora del projecte  
 

Mireia Sopena 
(França) 

Manca d’equip adequat 

 
 
 4  Seguiment provisió del servei de video 

 
En aquest aspecte, s’han revisat i reconfigurat els equips servidors que han 
d’emetre els serveis de vídeo a la carta i en directe. També s’ha elaborat el 
plugin de videolan que ens permetrà visualitzar vídeos en un web obert amb 
Internet Explorer. Finalment, s’han revisat els continguts de vídeo en català 
del MediaCat.  
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URL: http://mediacat.upc.es/mediacat/streaming/tvc_directovlc_unicast.htm 
 
- Aquest és el llistat de continguts en català, a dia d’avui. 
 
Programa 2000FF (TVC): 
 

L’energia eòlica com a 
alternativa a Catalunya 

mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/FF-
ENERGIA_EOLICA.WMV 

Mataró: fàbrica de peces de 
precissió mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/FF-MATARO.WMV 

Sistemes de televigilància 
mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/FF-
TELEVIGILANCIA.WMV 

Origen i sistemes de reproducció 
de les esponges marines 

mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/FF-
ESPONGES_MARINES.WMV 

Serveis audiovisuals de 
meteorologia de TVC 

mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/FF-
METEREOLOGIA_DE_TVC.WMV 

Creació de dibuixos animats en 
temps real 

mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/FF-
DIBUIXOS_ANIMATS.WMV 

Fabricació de material per a 
alpinisme 

mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/FF-
MATERIAL_ALPINISME.WMV 

Investigació en biomedicina i 
biotecnologia 

mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/FF-
BIOMEDICINA.WMV 

Maquetes per a parcs temàtics mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/FF-MAQUETES.WMV

Aparell desalinitzador 
mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/FF-
DESALINITZADOR.WMV 

Primer cotxe fet a Catalunya que 
circula amb energia solar 

mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/FF-
COTXE_AMB_ENERGIA_SOLAR.WMV 

 
Programa 30 minuts (TVC): 
 

Viatge al planeta Gil 
mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/30m-
gil.wmv 

Amb el cartell de complet 
mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/30m-
mallorca.wmv 

Les altres ràdios 
mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/30m-
radios.wmv 

El Ejido, en flames 
mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/30m-
ejido.wmv 

Haider, l’home de les mil cares 
mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/30m-
haider.wmv 

Déu, per bé o per mal 
mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/30m-
DEU.wmv 
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Programa Cuines (TVC): 
 

Amanida de fideus mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/recepta2.wmv 
Kai Satee (Pollastre amb salsa de 
fideus) mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/recepta3.wmv 
Llagostins amb curri verd mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/recepta4.wmv 
Tom Kha Kai (sopa de llet de coco 
amb xampinyons) mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/recepta5.wmv 
Crudités d’espàrrecs amb vinagreta de 
soja i gingebre mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/recepta6.wmv 
Gaspatxo de bou de mar mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/recepta7.wmv 
Esqueixada de bacallà amb gelatina 
de tomàquet mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/recepta8.wmv 
Espàrrecs amb maionesa calenta mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/recepta9.wmv 
Coca cruixent amb seitons i oli 
d’espècies mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/recepta10.wmv 
Ajoblanco mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/recepta11.wmv 
Bullabessa mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/recepta12.wmv 
Gibrellada mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/recepta14.wmv 
Bull de tonyina mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/recepta15.wmv 
Migas mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/recepta16.wmv 
Sorell Adobat mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/recepta17.wmv 
Fregit de pobre mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/recepta18.wmv 
Gaspatxo del cortijo mms://i2catvserver.i2cat.net/tvc/recepta19.wmv
 

Fòrum de les Cultures 2004: 
 

Espot publicitari (subtitulat 
en català) 

mms://i2catvserver.i2cat.net/forum2004/onu_forum
_cat.wmv 

 
Les tres bessones (Cromosoma): 
 

Les tres bessones mms://84.88.32.35/cromos/leo2-1.wmv 
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1 Introducció 

 
En aquest document es presenta la segona part del seguiment del projecte 
Aprencat. Un projecte pilot d’una plataforma que dona serveis de vídeo i 
videoconferència sobre internet avançada i promou de difusió de la llengua i 
cultura catalanes. 
  
A continuació es presenta l’estat del projecte a principis de febrer i els 
avanços que s’han fet respecte l’últim informe. Concretament detallarem la 
situació actual de cada lector i les actualitzacions que hem fet amb el 
software de videoconferència i pel que fa al vídeo, explicarem què faria falta 
per incorporar subtítols opcionals en les emissions i la situació de la 
plataforma de vídeo que ha de donar servei al lectorat. 
 

2 Seguiment del servei de videoconferència 
 

Com ja varem comentar a l’informe anterior alguns lectors que tenien 
problemes amb el firewall han passat a utilitzar un altre software, el Pulver. 
No obstant, aquest software ens ha donat alguns problemes darrerament ja 
que va sortir una versió nova. Aquesta versió no ens permetia la connexió 
amb el nostre SIP i ens suposava un problema perquè ens havíem de 
connectar a la compte del Pulver directament. Des del Mediacat es van fer 
proves amb el nou software i es va trobar una solució: canviar el registre de 
Windows. Els lectors ho poden fer fàcilment executant un arxiu que se’ls va 
enviar i tornant a instal·lar el software.  
 
Una vegada els usuaris van començar a connectar-se amb el Pulver, ens 
varem trobar amb un altre inconvenient. Quan en una multiconferència 
parlava un usuari del Pulver, aquest introduïa molt de soroll. La solució va 
ser canviar els còdecs d’àudio del Pulver de la manera següent: 
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          Fig 1 Còdecs en l’ordre inicial 

         

 
                                                                                 Fig 2 Còdecs en l’ordre correcte                                        
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A continuació hi ha la llista de lectors i l’estat actual en el que es troben: 
 
 
NOM PAÍS COMPTE SIP SEGUIMENT 
Adrià 
Castell
s 
 
 

Gran 
Breta
nya 
 
 

adriacastells@sipe
du.mediacat.i2cat.n
et 
 

Té el Pulver instal.lat, 
s’han fet proves i funciona 
correctament. 
 

Anna 
Escofet 
 
 

Holan
da 
 
 

annaescofet@siped
u.mediacat.i2cat.ne
t 
 

Té el PVX instal.lat i ja 
s’han fet les proves 
pertinents i funciona 
correctament. 
 

Antoni 
Bernad
ó 
 
 

Gran 
Breta
nya 
 
 

antonibernado@sip
edu.mediacat.i2cat.
net 

Té el PVX instal.lat i ja 
s’han fet les proves 
pertinents i funciona 
correctament. 
 

David 
Utrera 
 
 

Repu
blica 
Txec
a 
 
 

davidutrera@siped
u.mediacat.i2cat.ne
t 
 

Té la nova versió del 
Pulver instal.lat i li 
funciona correctament. 
Falta comentar-li que 
canviï els còdecs d’àudio. 
 

Imma 
Martí 
 
 
 

Alem
anya 
 
 
 

immamarti@sipedu.
mediacat.i2cat.net 
 

Té el Pulver instal.lat, 
s’han fet proves amb ella i 
tot li funciona 
correctament. (se’n va i 
no podrà participar a cap 
event fins després del 24 
de març). 

Joan 
Llinàs 

Rom
ania 

joanllinas@sipedu.
mediacat.i2cat.net 
 

Té el pulver instal.lat. 
Properament s’ha quedat 
amb ell per a fer les 
proves de funcionament. 

Jordi 
Cornell
à 

Gran 
Breta
nya 

jordicornella@siped
u.mediacat.i2cat.ne
t 
 

Té el PVX instal.lat i ja 
s’han fet les proves 
pertinents i funciona 
correctament. 
 

Maria 
Martíne
z 
 
 

Alem
anya 
 
 

mariamartinez@sip
edu.mediacat.i2cat.
net 
 

Té el PVX instal.lat i ja 
s’han fet les proves 
pertinents i funciona 
correctament. 
 

Rosina 
Nogale
s 

Alem
anya 

rosinanogales@sip
edu.mediacat.i2cat.
net 
 

Té el PVX instal.lat i ja 
s’han fet les proves 
pertinents i funciona 
correctament. 
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Sílvia 
Bonam
usa 
 

Estat
s 
Units 
 

silviabonamusa@si
pedu.mediacat.i2ca
t.net 
 

Té el PVX instal.lat i ja 
s’han fet les proves 
pertinents i funciona 
correctament. 
 

Xavier 
Barceló 
 
 

Gran 
Breta
nya 
 
 

xavierbarcelo@sipe
du.mediacat.i2cat.n
et 
 

Té el Pulver instal.lat i li 
funciona. Falta comentar-
li que canviï els còdecs 
d’àudio.  
 

 
I aquests són els lectors amb problemes o que estan a l’espera de 
modificacions que els permetin participar en les videoconferències: 
 

Marta 
Noguer 
 

Mèxic 
 

martanoguer@sipe
du.mediacat.i2cat.n
et 
 

S’ha quedat amb ella 
properament per fer 
proves amb el PVX ja que 
l’últim dia no li va 
funcionar per problemes 
de firewall. 

Núria 
Puigde
vall 

Itàlia 

nuriapuigdeval@sip
edu.mediacat.i2cat.
net 
 

Fa molts dies que no 
podem contactar am ella. 
L’últim que ens sabem és 
que tenia problemes amb 
el firewall i que estava a 
l’espera dels tècnics de la 
universitat. No se sap si 
continua o no en el 
projecte. 
 

Judit 
Riart 
 

Gran 
Breta
nya 
 

judithriart@sipedu.
mediacat.i2cat.net 
 

Fa molts dies que no la 
podem localitzar. L’últim 
que en sabem és que 
estava a l’espera que els 
tècnics de la universitat li 
instal·lessin el software. 
 

Joan 
�inyals 
 
 

Irland
a 
 
 

joanvinals@sipedu.
mediacat.i2cat.net 
 

Per ara no pot seguir en 
el projecte. Té Windows 
98 i està a l’espera que li 
canviïn d’equip però 
triguen molt. 
Probablement pugui 
seguir en el projecte per 
la part de video. 

Alfons 
Gregori 

Polòn
ia 

alfonsgregori@sipe
du.mediacat.i2cat.n
et 
 

Aquest lector tenia 
problemes amb el PVX i 
no li funcionava. 
Properament s’ha quedat 
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amb ell per fer proves. 

Núria 
Trias 
 

Alem
anya 
 

nuriatrias@sipedu.
mediacat.i2cat.net 
 

Ha estat molt difícil poder 
contactar amb ella. Ara ja 
té el software PVX 
instal.lat i s’ha quedat 
amb ella per fer proves. 
 

 
 
Lectors que han quedat fora del projecte  
 

Mireia 
Sopena 
(França) 

El 3 de gener ens va comentar 
que no tenia prous recursos per 
seguir i per tant deixava el 
projecte 

Joaquim 
Gadea 
(Itàlia) 

El 6 de febrer va deixar el projecte 
definitivament perquè no tenia 
recursos per seguir 

 
3 Seguiment del servei de vídeo 

 
Els avanços realitzats en el servei de vídeo del projecte Aprencat s’han 
centrat en dos punts: creació d’un espai web on els lectors puguin 
visualitzar vídeos en català i fer un estudi de la possibilitat d’incorporar 
subtítols opcionals en les emissions en streaming de vídeo. 
 
En iniciar aquest projecte es va pensar en la creació d’una pàgina web 
pròpia de l’Aprencat des d’on s’accediria, mitjançant plugins dels 
navegadors. En veure que es retardava, però, hem creat una secció de 
servei de vídeo en la pàgina wiki de l’i2CAT on hi hem posat uns enllaços a 
tota una sèrie de vídeos en català. En concret, hi hem penjat els enllaços de 
vídeos dels programes de TVC Cuines, 2000FF i 30minuts i dos vídeos més 
del Fòrum de les Cultures 2004 i Les 3 Bessones. Tots ells en català i en 
format wmv (windows media video) a 700kbps.  
 
Aquesta és la llista dels vídeos penjats al wiki: 
 

i. Programes produïts per TVC 
Vídeos 2000FF  
 
1.- L’ENERGIA EÒLICA COM A ALTERNATIVA A CATALUNYA  
2.- MATARÓ: FÀBRICA DE PECES DE PRECISIÓ  
3.- SISTEMES DE TELEVIGILÀNCIA  
4.- ORIGEN I SISTEMES DE REPRODUCCIÓ DE LES ESPONGES 
MARINES  
5.- SERVEIS AUDIOVISUALS DE METEOROLOGIA DE TVC  
6.- CREACIÓ DE DIBUIXOS ANIMATS EN TEMPS REAL  
7.- FABRICACIÓ DE MATERIAL PER A ALPINISME  
8.- INVESTIGACIÓ EN BIOMEDICINA I BIOTECNOLOGIA  
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9.- MAQUETES PER A PARCS TEMÀTICS  
10.- APARELL DESALINITZADOR  
11.- PRIMER COTXE FET A CATALUNYA QUE CIRCULA AMB ENERGIA 
SOLAR  
 
Vídeos 30 minuts  
 
1.- CANVI CLIMÀTIC  
2.- VIATGE AL PLANETA GIL  
3.- EL EJIDO, EN FLAMES  
4.- HAIDER, L’HOME DE LES MIL CARES  
5.- DÉU, PER BÉ O PER MAL  
 
Vídeos Cuines  
 
1.- AMANIDA DE FIDEUS  
2.- KAI SATEE (Pollastre amb salsa tailandesa)  
3.- LLAGOSTINS AMB CURRI VERD  
4.- TOM KHA KAI (sopa de llet de coco amb xampinyons)  
5.- CRUDITÉS D’ESPÀRRECS AMB VINAGRETA DE SOJA I GINGEBRE  
6.- GASPATXO DE BOU DE MAR  
7.- ESQUEIXADA DE BACALLÀ AMB GELATINA DE TOMÀQUET  
8.- ESPÀRRECS AMB MAIONESA CALENTA  
9.- COCA CRUIXENT AMB SEITONS I OLI D’ESPÈCIES  
10.- AJOBLANCO  
11.- BULLABESSA  
12.- GIBRELLADA  
13.- BULL DE TONYINA  
14.- MIGAS  
15.- SORELL ADOBAT  
16.- FREGIT DE POBRE  
17.- GASPATXO DEL CORTIJO  
 
Programes produïts per Fòrum Barcelona 2004  
 
Vídeos FÒRUM DE LES CULTURES  
 
1.- ESPOT PUBLICITARI (anglès subtitulat en català)  
 
Programes produïts per Cromosoma  
 
Vídeos Les Tres Bessones  
 
1.- LES TRES BESSONES 
 
S’ha informat als lectors de que hi ha material audiovisual a la pàgina wiki i 
se’ls hi ha donat la direcció. 
http://hdwiki.i2cat.net/aprencat/tiki-index.php?page=WINDOWS+MEDIA 
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Pel que fa a l’estudi de la incorporació de subtítols. S’ha elaborat un informe 
amb les diferents opcions de subtítols que existeixen i, segons els 
programes reproductors que utilitzem, es recomana l’ús d’un format en 
concret: el SAMI Captioning (.smi). Un format de subtítols compatible tan 
amb Videolan com amb Windows Media. A partir d’aquesta recomanació 
s’explica com crear el fitxer de subtítols en aquest format i també s’estudia 
la viabilitat de servir-lo juntament amb el vídeo (i de manera opcional, que el 
lector pugui decidir si vol visualitzar-los o no) tan amb el servidor de 
Windows Media (vídeos en format wmv, asf o mpg) com en el de Videolan 
(mpg, vob, ...). Finalment, s’han implementat els dos casos de streaming de 
vídeo amb subtítols, un per a cada reproductor i s’ha creat un exemple de 
cada: 
 
WMV: www.mediacat.i2cat.net/mediacat/streaming/subtitols/prueba3.asx 
 
El que es necessita és un fitxer de subtítols en format SAMI Captioning 
(.smi) i el seu corresponent vídeo en un format reproduïble pel programa en 
que es desitgi visualitzar. 
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ii. Introducció 

 
En aquest document es presenta la tercera part del seguiment del projecte 
Aprencat. Un projecte pilot d’una plataforma que dona serveis de video i 
videoconferencia sobre internet avançada i promou de difusió de la llengua i 
cultura catalanes. 
  
A continuació es presenta l’estat del projecte a principis de març i els 
avanços que s’han fet respecte l’últim informe. Concretament detallarem la 
situació actual de cada lector i les actualitzacions que hem fet amb el 
software de videoconferència. Pel que fa a la part del servei de vídeo,  s’han 
començat a fer proves de streaming amb els lectors per a establir la 
capacitat màxima que poden reproduir i també veurem com s’ha ampliat 
l’oferta de vídeo. 
 
 

2 Seguiment del servei de videoconferència 
 

Pel que fa al sofware, la situació es la mateixa que a l’ultim informe. Hi ha 
alguns lectors que ja utilitzen la nova versió del Pulver sense cap 
inconvenient i la majoria d’ells ja han canviat els còdecs d’àudio. 
 
Es va programar fer una prova “no oficial” per el divendres 3 de març. Hi 
varen poder participar pocs lectors perquè n’hi ha alguns que estan de 
vacances i a d’altres no els anava bé el dia i l’hora de la multiconferència. 
 
Els assistents van ser Adrià Castells (Pulver), Maria Martinez (PVX), Alfons 
Gregori (PVX), Gemma (Pulver) i Silvia (Pulver). La Silvia Bonamusa també 
hi havia de participar però en aquell moment no li va funcionar el software 
tot i que anteriorment li havia funcionat correctament. En Joan Llinàs també 
hi havia de ser però el Pulver encara no li funciona. 
 
No hi ha hagut cap problema durant la prova. Ens hem connectat a la MCU 
(sala 90024), el vídeo es veia correctament i l’audio també es sentia molt 
bé. L’únic inconvenient era que quan la Maria Martinez tenia el so activat es 
sentia soroll de fons però tot i així la conversa es podia seguir perfectament. 
 
A continuació hi ha la llista de lectors i l’estat actual en el que es troben: 
 
NOMB
RE 

PAIS CUENTA SIP SEGUIMIENTO 

Adrià 
Castell
s 
 
 

Gran 
Breta
nya 
 
 

adriacastells@sipe
du.mediacat.i2cat.n
et 
 

Té la nova versió del 
Pulver instal.lat, s’han fet 
proves i funciona 
correctament. 
 

Alfons 
Gregori 

Polòn
ia 

alfonsgregori@sipe
du.mediacat.i2cat.n
et 

Té el PVX instal.lat i ja 
s’han fet les proves 
pertinents i funciona 
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 correctament. 
 

Anna 
Escofet 
 
 

Holan
da 
 
 

annaescofet@siped
u.mediacat.i2cat.ne
t 
 

Té el PVX instal.lat i ja 
s’han fet les proves 
pertinents i funciona 
correctament. 
 

Antoni 
Bernad
ó 
 
 

Gran 
Breta
nya 
 
 

antonibernado@sip
edu.mediacat.i2cat.
net 

Té el PVX instal·lat i ja 
s’han fet les proves 
pertinents i funciona 
correctament. 
 

David 
Utrera 
 
 

Repú
blica 
Txec
a 
 
 

davidutrera@siped
u.mediacat.i2cat.ne
t 
 

Té la nova versió del 
Pulver instal·lat, s’han fet 
proves i funciona 
correctament. Falta 
comentar-li que canviï els 
còdecs d’àudio. 
 

Imma 
Martí 
 
 
 

Alem
anya 
 
 
 

immamarti@sipedu.
mediacat.i2cat.net 
 

Té la nova versió del 
Pulver instal·lat, s’han fet 
proves i funciona 
correctament. 
 

Jordi 
Cornell
á 

Gran 
Breta
nya 

jordicornella@siped
u.mediacat.i2cat.ne
t 
 

Té el PVX instal·lat i ja 
s’han fet les proves 
pertinents i funciona 
correctament. 
 

Maria 
Martíne
z 
 
 

Alem
anya 
 
 

mariamartinez@sip
edu.mediacat.i2cat.
net 
 

Té el PVX instal·lat i ja 
s’han fet les proves 
pertinents i funciona 
correctament. 
 

Núria 
Trias 
 

Alem
anya 
 

nuriatrias@sipedu.
mediacat.i2cat.net 
 

Té la nova versió del 
Pulver instal.lat, s’han fet 
proves i funciona 
correctament. Falta 
comentar-li que canviï els 
còdecs d’àudio. 
 

Rosina 
Nogale
s 

Alem
anya 

rosinanogales@sip
edu.mediacat.i2cat.
net 
 

Té el PVX instal.lat i ja 
s’han fet les proves 
pertinents i funciona 
correctament. 
 

Xavier 
Barceló 
 
 

Gran 
Breta
nya 
 

xavierbarcelo@sipe
du.mediacat.i2cat.n
et 
 

Té la nova versió del 
Pulver instal.lat, s’han fet 
proves i funciona 
correctament. Falta 
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 comentar-li que canviï els 
còdecs d’àudio. 
 

 
Aquests són els lectors que, per diferent situació, no poden participar 
activament en les videoconferències del Projecte Aprencat: 
 

Sílvia 
Bonam
usa 
 

Estat
s 
Units 
 

silviabonamusa@si
pedu.mediacat.i2ca
t.net 
 

Va tenir problemes amb 
el software i no va poder 
assistir a la 
multiconferència, 
s’hauran de tornar a fer 
proves amb ella. 

Núria 
Puigde
vall 

Itàlia nuriapuigdeval@sip
edu.mediacat.i2cat.
net 
 

Fa molts dies que no 
podem contactar am ella. 
L’últim que ens sabem és 
que tenia problemes amb 
el firewall i que estava a 
l’espera dels tècnics de la 
universitat. No se sap si 
continua o no en el 
projecte. 
 

Judit 
Riart 
 

Gran 
Breta
nya 
 

judithriart@sipedu.
mediacat.i2cat.net 
 

Fa molts dies que no la 
podem localitzar. L’últim 
que en sabem és que 
estava a l’espera que els 
tècnics de la universitat li 
instal·lessin el software. 
 

Joan 
Llinás 

Rom
ania 

joanllinas@sipedu.
mediacat.i2cat.net 
 

Va instal·lar la nova 
versió del Pulver però no 
li deixava obrir el 
programa. L’ha reinstal·lat 
diverses vegades i no li 
funciona.  

 
 
Lectors que han quedat fora del projecte  
 

Mireia 
Sopena 
(França) 

Manca d’equip adequat 

Joaquim 
Gadea 
(Itàlia) 

Manca d’equip adequat 
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Joan Vinyals 
(Irlanda) 

El 23 de febrer ens va dir que no 
continuaria perquè l’ordinador no 
li funcionava bé i estava a l’espera 
que li canviessin però no ho feien. 

Marta Noguer 
(Mèxic) 
 

El 7 de març va decidir que no 
continuaria perquè tenia 
problemes a la universitat i el PVX 
no li funcionava correctament. Es 
va provar el Pulver però li sortia 
un missatge d’error que no la 
deixava connectar-se. 

 

 
3 Seguiment del servei de vídeo 

 
S’han començat a realitzar les proves d’ample de banda dels lectors per a 
saber la capacitat màxima de transferència de vídeos que poden arribar a 
suportar. S’ha enviat un correu electrònic als lectors fent la presentació del 
servei de vídeo del Projecte Aprencat i demanant-els que accedissin a la 
pàgina wiki del projecte i que intentessin visualitzar uns vídeo de TVC a 
700kbps clicant damunt d’uns enllaços. Tot molt ben explicat. I els pregàvem 
que ens contestessin el correu electrònic confirmant-nos si els podien veure o 
no. Aproximadament la meitat dels lectors van respondre en el transcurs de la 
mateixa setmana. La resta, es van intentar localitzar telefònicament tot i que 
només es va poder contactar amb 3 d’ells. La resta no disposaven de 
l’equipament en aquelles dates o directament no s’hi va poder comunicar per 
cap mitjà. En aquesta primera prova tots els lectors que han respòs ho han fet 
afirmativament. Tots els lectors han pogut veure els vídeos WMV a 700kbps. 
 
A més, s’han ofert als lectors nous vídeos, en aquest cas del Institut Ramon 
Llull. Es tracta de un DVD sobre la vida del poeta Miquel Bauçà. Inicialment 
teníem el vídeo en format DVD (.VOB). Aquest format, però implica disposar 
d’un ample de banda considerable i el Institut Ramon Llull ens ha demanat que 
en disminuïm la qualitat. Per fer-ho, s’ha transcodificat el vídeo (per parts) a 
MPEG-2 a una qualitat de 256kbps. D’aquesta manera, i a través del plugin de 
videolan per a Explorer que vam desenvolupar mesos enrere, els lectors poden 
visualitzar-lo sense problemes. 
 
Per últim, s’ha donat suport al Institut Ramon Llull en la implementació d’un 
plugin per a poder visualitzar material audiovisual en format windows media en 
una finestra de Internet Explorer. En aquesta finestra hi visualitzen la 
programació en directe de TVC internacional. 
 
URL: http://www.llull.cat/llull/estatic/cat/elements/videoconf.shtm 
 
 
La llista de vídeos oferts als lectors és la següent: 
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WINDOWS MEDIA 
- Programes produïts per TVC 

Vídeos 2000FF  
 
1.- L’ENERGIA EÒLICA COM A ALTERNATIVA A CATALUNYA  
2.- MATARÓ: FÀBRICA DE PECES DE PRECISIÓ  
3.- SISTEMES DE TELEVIGILÀNCIA  
4.- ORIGEN I SISTEMES DE REPRODUCCIÓ DE LES ESPONGES 
MARINES  
5.- SERVEIS AUDIOVISUALS DE METEOROLOGIA DE TVC  
6.- CREACIÓ DE DIBUIXOS ANIMATS EN TEMPS REAL  
7.- FABRICACIÓ DE MATERIAL PER A ALPINISME  
8.- INVESTIGACIÓ EN BIOMEDICINA I BIOTECNOLOGIA  
9.- MAQUETES PER A PARCS TEMÀTICS  
10.- APARELL DESALINITZADOR  
11.- PRIMER COTXE FET A CATALUNYA QUE CIRCULA AMB 
ENERGIA SOLAR  
 
Vídeos 30 minuts  
 
1.- CANVI CLIMÀTIC  
2.- VIATGE AL PLANETA GIL  
3.- EL EJIDO, EN FLAMES  
4.- HAIDER, L’HOME DE LES MIL CARES  
5.- DÉU, PER BÉ O PER MAL  
 
Vídeos Cuines  
 
1.- AMANIDA DE FIDEUS  
2.- KAI SATEE (Pollastre amb salsa tailandesa)  
3.- LLAGOSTINS AMB CURRI VERD  
4.- TOM KHA KAI (sopa de llet de coco amb xampinyons)  
5.- CRUDITÉS D’ESPÀRRECS AMB VINAGRETA DE SOJA I 
GINGEBRE  
6.- GASPATXO DE BOU DE MAR  
7.- ESQUEIXADA DE BACALLÀ AMB GELATINA DE TOMÀQUET  
8.- ESPÀRRECS AMB MAIONESA CALENTA  
9.- COCA CRUIXENT AMB SEITONS I OLI D’ESPÈCIES  
10.- AJOBLANCO  
11.- BULLABESSA  
12.- GIBRELLADA  
13.- BULL DE TONYINA  
14.- MIGAS  
15.- SORELL ADOBAT  
16.- FREGIT DE POBRE  
17.- GASPATXO DEL CORTIJO  

 
- Programes produïts per Fòrum Barcelona 2004  

 
Vídeos FÒRUM DE LES CULTURES  
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1.- ESPOT PUBLICITARI (anglès subtitulat en català)  

 
- Programes produïts per Cromosoma  

 
Vídeos Les Tres Bessones  
 
1.- LES TRES BESSONES 

 
VIDEOLAN 
- Programes produïts per el Institut Ramon Llull 
 
 Vídeos Miquel Bauçà 
 
 1.- Miquel Bauçà, poeta invisible (I) 
 2.- Miquel Bauçà, poeta invisible (II) 

3.- Miquel Bauçà, poeta invisible (III) 
4.- Miquel Bauçà, poeta invisible (IV) 
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Informe de seguiment provisió del servei de 
videoconferència 

24/05/06 
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1 Introducció 
 
Aquest document és el quart informe de seguiment del Projecte Aprencat. 
Un projecte pilot d’una plataforma que dona serveis de video i 
videoconferencia sobre internet avançada i promou de difusió de la llengua i 
cultura catalanes. 
  
Així doncs, s’explicaran els avanços que s’han fet respecte l’últim informe i 
l’estat del projecte a mitjans de Maig. Concretament detallarem la situació 
actual de cada lector i les actualitzacions que hem fet amb el software de 
videoconferència. Pel que fa a la part del servei de vídeo,  s’ha ampliat 
notablement l’oferta de vídeos en català per als lectors i s’ha rebut alguna 
confirmació de les proves de vídeo que s’han realitzat per a determinar les 
capacitats màximes reproduïbles per els participants. 
 
 
2 Seguiment del servei de videoconferència 

 
En la tasca de seguiment del servei de videoconferència s’ha analitzat 
l’estat de cada lector, que a mesura que han anat passant els mesos de 
projecte AprenCat, disposen d’un software diferent segons la situació de 
cada un d’ells. Així, a continuacioó explicarem l’estat actual dels 2 softwares 
que s’han anat utilitzant des de l’inici del projecte, els problemes que han 
tingut i les possibles solucions que s’han estat i s’estan estudiant. 
 
Polycom PVX: El Polycom PVX no ens ha donat problemes però va ser 
necessari utilitzar un  altre software (Pulver) per els lectors que tenien 
firewall o que no disposaven de IP pública. 
 
Pulver: El Pulver primerament funcionava sense cap problema però al 
desembre van canviar la versió i ja no podiem posar el nostre sipedu. La 
solució va ser canviar el registre, això ens permetia canviar la configuració i 
que seguis funcionant correctement. No obstant, més endavant va deixar de 
funcionar altre vegada i ara mateix encara no tenim cap solució. 
 
Possible solució: S’ha pensat en utilitzar el Gnome Meeting però amb H323 
no funcionaria ja que ens trobariem amb el mateix problema que té el 
Polycom PVX.  Si l’utititzem amb SIP s’hauria de canviar el codi i fer un 
versió propia del software per així poder posar el sipedu del mediacat. 
Actualment hi ha personal del mediacat treballant en aquest tema. Per tant 
aquesta seria una possible solució però no és immediata. 
 
Dels 19 lectors previstos a l’inici del projecte, a continuació es detalla la 
provisió que s’ha efectuat amb cadascún i la solució tècnica que s’ha pres: 
 
 
 
Lectors participant en el projecte 
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Xavier Barceló Gran 
Bretanya 

Pu
lv
er 

Antoni 
Bernadó 

Gran 
Bretanya 

P
V
X 

Silvia 
Bonamusa 

Estats Units Pu
lv
er 

Anna Escofet Holanda P
V
X 

Imma Martí Alemanya Pu
lv
er 

Maria Martinez Alemanya P
V
X 

Rosina 
Nogales 

Alemanya P
V
X 

Nuria Trias Alemanya Pu
lv
er 

Adrià Castells Gran 
Bretanya 

Pu
lv
er 

David Utrera Rep. Txeca Pu
lv
er 

Jordi Cornellà Gran 
Bretanya 

P
V
X 

Alfons Gregori Polònia P
V
X 

Núria 
Puigdeval 

Itàlia P
V
X 

 
Lectors que han quedat fora del projecte  
 

Joaquim 
Gadea 
(Itàlia) 

Manca d’equip adequat 
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Marta Noguer 
(Mèxic) 

Manca d’equip adequat  
 

Joan Vinyals 
(Irlanda) 

Manca d’equip adequat  
 

Mireia 
Sopena 
(França) 

Manca d’equip adequat  
 

 
Lectors a l’espera d’una nova solució 
 

Joan Llinàs 
(Romania) 

El PVX no li funcionava per tant 
es va provar d’instal.lar el Pulver. 
Quan se’l volia instal.lar ja havia 
canviat la versió i no podia 
modificar el registre perquè li 
donava error. Quan tinguem un 
software nou li comentarem si vol 
instal.lar-lo però de moment no 
pot seguir en el projecte. 

 
 
 
 
Lectors no localitzables 
 

Judit Riart 
(Gran 
Bretanya) 

Des del 30 de novembre que no 
l’hem pogut localitzar, ho varem 
estar provant varies vegades fins 
a finals de febrer però no varem 
poder contactar amb ella. En el 
seu moment ja es va passar 
l’informe pertinen a l’Institut 
Ramon Llull 

 
En conclusió, el grau d’acompliment dels objectius és alt, ja que tots els 
lectors que han aconseguit instal·lar-se el software de videoconferència 
estan preparats per la seva utilització. I els problemes no són tècnics, sinó 
logístics o d’equipament. 

 
3 Seguiment del servei de vídeo 

 
En la part del servei de vídeo del Projecte Aprencat s’ha ampliat, i molt, 
l’oferta de vídeos. L’Institut Ramon Llull ens ha proporcionat una vintena de 
DVDs sobre diferents actes sobre la situació de la Llengua catalana que 
s’han hagut de codificar (pels mateixos motius que es van explicar en 
passats informes de seguiment) a qualitats més baixes i diferent format. A 
més, per a cada un d’ells s’ha creat una pàgina web amb un plugin de 
Videolan per al vídeo en qüestió. Cal destacar que la tasca de codificació és 
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molt lenta i requereix un gran desgast del rendiment dels equips 
codificadors. 
 
A més, s’han seguit codificant, guardant i servint en streaming totes les 
videoconferències realitzades dins l’àmbit de l’Aprencat. Amb el montatge 
d’equips que això comporta. 
 
En el tema de les qualitats màximes que poden visualitzar els lectors, s’han 
fet un parell de proves més de vídeos de qualitat força més alta i s’ha 
demanat als elctors que intentessin visualitzar-los. Aquest és el resultat final 
de les capacitats que poden reproduir: 
 
 

# LECTOR PAIS QUALITAT ESTAT  
1 XAVIER BARCELO 

PINYAV  
GRAN 
BRETANYA 

3000kbps XXXXXXXXX

2 ANTONI BERNADO 
MANSILLAV 

GRAN 
BRETANYA 

1100kbps  XXXXXXXXX

3 SILVIA BONAMUSA 
BELMONTEV 

ESTATS UNITS 0kbps XXXXXXXXX

4 ANNA ESCOFETV  HOLANDA 1100kbps XXXXXXXXX
5 JOAQUIN GADEA GRAUV ITALIA NO 

CONTINUARÀ  
XXXXXXXXX

6 IMMA MARTI ESTEVEV ALEMANIA 3000kbps  XXXXXXXXX
7 MARIA MARTINEZ 

CASASV 
ALEMANIA 700kbps XXXXXXXXX

8 ROSINA NOGALES 
TUDELAV 

ALEMANIA 700kbps XXXXXXXXX

9 MARTA NOGUER 
FERRERV 

MÈXIC 1100kbps XXXXXXXXX 

10 JUDIT RIART FERRERV GRAN 
BRETANYA 

0kbps XXXXXXXXX

11 NURIA TRIAS GILARTV KIEL-ALEMANIA 1100kbps XXXXXXXXX
12 ADRIA CASTELLS 

FERRANDOV 
GRAN 
BRETANYA 

1100kbps XXXXXXXXX

13 DAVID UTRERAV REPUBLICA 
TXECA 

3000kbps XXXXXXXXX

14 JOAN VIÑALS PASCUALV IRLANDA NO 
CONTINUARÀ 

XXXXXXXXX

15 JORDI CORNELLÀV GRAN 
BRETANYA 

1100kbps XXXXXXXXX

16 ALFONS GREGORIV POLÒNIA 1100kbps XXXXXXXXX
17 JOAN LLINÀSV ROMANIA 1100kbps XXXXXXXXX
18 MIREIA SOPENAV FRANÇA NO 

CONTINUARÀ  
XXXXXXXXX

19 NÚRIA PUIGDEVALV ITÀLIA 1100kbps XXXXXXXXX
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L’eRuc ja és una realitat i se’ns han proporcionat les primeres versions. No 
funcionen gaire, però s’ha començat a estudiar el comportament de 
l’aplicació que ens permetrà penjar i catalogar els vídeos del projecte. 

 
La llista de vídeos oferts als lectors és la següent: 

 
WINDOWS MEDIA 
- Programes produïts per TVC 

Vídeos 2000FF  
 
1.- L'ENERGIA EÒLICA COM A ALTERNATIVA A CATALUNYA  
2.- MATARÓ: FÀBRICA DE PECES DE PRECISIÓ  
3.- SISTEMES DE TELEVIGILÀNCIA  
4.- ORIGEN I SISTEMES DE REPRODUCCIÓ DE LES ESPONGES 
MARINES  
5.- SERVEIS AUDIOVISUALS DE METEOROLOGIA DE TVC  
6.- CREACIÓ DE DIBUIXOS ANIMATS EN TEMPS REAL  
7.- FABRICACIÓ DE MATERIAL PER A ALPINISME  
8.- INVESTIGACIÓ EN BIOMEDICINA I BIOTECNOLOGIA  
9.- MAQUETES PER A PARCS TEMÀTICS  
10.- APARELL DESALINITZADOR  
11.- PRIMER COTXE FET A CATALUNYA QUE CIRCULA AMB 
ENERGIA SOLAR  
 
Vídeos 30 minuts  
 
1.- CANVI CLIMÀTIC  
2.- VIATGE AL PLANETA GIL  
3.- EL EJIDO, EN FLAMES  
4.- HAIDER, L'HOME DE LES MIL CARES  
5.- DÉU, PER BÉ O PER MAL  
 
Vídeos Cuines  
 
1.- AMANIDA DE FIDEUS  
2.- KAI SATEE (Pollastre amb salsa tailandesa)  
3.- LLAGOSTINS AMB CURRI VERD  
4.- TOM KHA KAI (sopa de llet de coco amb xampinyons)  
5.- CRUDITÉS D'ESPÀRRECS AMB VINAGRETA DE SOJA I 
GINGEBRE  
6.- GASPATXO DE BOU DE MAR  
7.- ESQUEIXADA DE BACALLÀ AMB GELATINA DE TOMÀQUET  
8.- ESPÀRRECS AMB MAIONESA CALENTA  
9.- COCA CRUIXENT AMB SEITONS I OLI D'ESPÈCIES  
10.- AJOBLANCO  
11.- BULLABESSA  
12.- GIBRELLADA  
13.- BULL DE TONYINA  
14.- MIGAS  
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15.- SORELL ADOBAT  
16.- FREGIT DE POBRE  
17.- GASPATXO DEL CORTIJO  

 
- Programes produïts per Fòrum Barcelona 2004  

 
Vídeos FÒRUM DE LES CULTURES  
 
1.- ESPOT PUBLICITARI (anglès subtitulat en català)  

 
- Programes produïts per Cromosoma  

 
Vídeos Les Tres Bessones  
 
1.- LES TRES BESSONES 
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VIDEOLAN 

- Programes produïts per Institut Ramon Llull 

I Simposi Internacional de Catalanística  
 
Sessió Inagural  

• Primera Part  
• Segona Part  
• Tercera Part  
• Quarta Part  

 
Situació de la catalanística a dins i fora dels Països Catalans  

• Primera Part  
• Segona Part  
• Tercera Part  
• Quarta Part  
• Cinquena Part  

 
El català en L´Espai Europeu d´Educació Superior  

• Primera Part  
• Segona Part  
• Tercera Part  
• Quarta Part  

 
------------------------------------------------------ 

 
 
Jornades de Nàpols, Octubre 2005  

• Primera Part  
• Segona Part  
• Tercera Part  
• Quarta Part  
• Cinquena Part  
• Sisena Part  
• Setena Part  
• Vuitena Part  
• Novena Part  
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Jornades i presentacions a Barcelona  

• 1.L'autonomia dins l'aprenentatge de segones llengües, Ernesto Martín 
Peris (professor de la Universitat Pompeu Fabra)  

• 2.Estratègies i activitats per desenvolupar l'autonomia, Francesc Ferran 
(formador de professors i professor de llengua catalana)  

• 3.Exposicions de lectors.Elements cinematogràfics, musicals i teatrals 
dins i fora de l'aula, Mercè Terradelles (Universitat de Provença), Núria 
Puigdevall (Universitat Federico II de Nàpols), Ferran Güell (Universitat 
Estatal de Moscou)  

• 4.Estratègies per a una bona pràctica docent: les compartim? , Teresa 
Casals, Conxa Planas, Eulàlia Vilaginés  

• 5.1. Projecte d'extranet.El web dels lectors 2. Presentació del projecte 
Aprencat, 1.Jordi Grau 2.Oriol Ferran:Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4  

• 6.1.Conferència inaugural 2. La història de la comunicació 1. Carles 
Solà, Miquel Pueyo i Xavier Folch 2. Sebastià Serrano  

• 7.La Llengua catalana al s.XXI: estat actual de la sintaxi normativa, Joan 
Solà (catedràtic del Departament de Filologia Catalana de la Universitat 
de Barcelona)  

• 8.Taula rodona: la presència de la llengua catalana en els mitjans de 
comunicació, Oriol Camps, Piti Español, Albert Pla i Vicent Partal  

• 9. Els reptes del català davant el nou Espai Europeu d'Ensenyament 
Superior, Ramon Vilaseca, director general d'Universitats  

• 10. Noves propostes metodològiques: l'ensenyament de la literatura i les 
TIC. L'experiència docent de la UOC. Laura Borràs, professora de la 
Universitat Oberta de Catalunya  

• 11.1. Sessió de cloenda 2.Situació de la llengua catalana:perspectives 
de futur, 1. Caterina Mieres i M.Àngels Prats 2. Lluís-Anton Baulenas, 
escriptor:Part 1 / Part 2 / Part 3  

 
Càtedra Joan Coromines d'Estudis Catalans  
I Simposi Joan Coromines: Catalan Studies at the University of Chicago 7-8 
April 2006  

• Segment 1: Presentació de Joan Coromines. Segment 2: 20anys de 
Catalan review  

• Segment 3. Homenatge a Joan Coromines  
• Segment 4: Estudis Catalans: Perspectives Transatlàntiques  
• Segment 5: Escriptores Catalanes: un diàleg crític  
• Segment 6: Catalunya i la construcció europea  

 
Catalan Women's Writing  
Space and desire  

• 1.Conferència Geraldine Cleary Nichols  
• 2.Conferència Geraldine Cleary Nichols i Francesca Batrina  
• 3.Conferència Joana Sabadell 


