
A R X I V E M  L A

C O V I D - 1 9

L’Arxiu Municipal de Granollers us proposa participar en la recopilació de
documents que permetin a les generacions del futur entendre millor els fets
actuals. 

Perquè la història l’escrivim entre tots

Imatges: Feu fotografies o vídeos que reflecteixin la situació i envieu-les a
arxiu@granollers.cat indicant la data, el lloc i una petita descripció del que s’hi
veu.
Documents textuals: Si teniu coneixement d’una empresa, organització o
entitat de Granollers que ha emès algun tipus de document sobre les mesures
preses davant la situació envieu-ho també a arxiu@granollers.cat explicant de
què es tracta i indicant l’autoria i la data.
Xarxes Socials: Utilitzeu les etiquetes #covidgranollers i #arxivemlacovid19 a
les publicacions en xarxes socials que tinguin relació amb la crisi sanitària a
Granollers. Això permetrà recopilar les publicacions i guardar-les per al futur.
Fonts Orals: Cerquem persones que acceptin ser entrevistades explicant la
seva experiència durant aquesta crisi. Si voleu que el vostre testimoni es
conservi a l’Arxiu cliqueu aqui.

Com participar-hi?

http://granollers.cat/
http://granollers.cat/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgu8u_ImcRmC8LcGV2EdAW1B_l63VSFZtQHH_IrRd6ZghOzA/viewform?usp=sf_link


Quin tipus de fotografia o vídeo puc enviar?

Quina informació cal adjuntar als documents que envio?

Quin tipus de documents són interessants més enllà de les imatges?

Què vol dir Creació de Fonts Orals?

Imatges dels carrers de Granollers buits, d’espais singulars de la ciutat, de
comerços tancats... Tot el que mostri com ha canviat el dia a dia a la ciutat
aquestes setmanes. És també d’especial interès tot el que expliqui com és la
feina de les persones que segueixen treballant en serveis essencials com sanitat,
neteja, seguretat, alimentació... Com més resolució tinguin les imatges millor.
 

Com més detalls aporteu millor, encara que us sembli que no cal posar-los.
Resulta de molta ajuda tenir una descripció prèvia de tot el que arriba. Per tant,
indiqueu la data (encara que sigui aproximada), l’autoria (si la sabeu), i un resum
del contingut: si són fotos o vídeos expliqueu on estan fetes, què s’hi veu i quines
persones hi apareixen. Si són documents textuals feu un petit resum del contingut
en un parell de línies.
 

Comunicats emesos per empreses, entitats i altres organitzacions adreçats als
seus clients, personal, usuaris o socis informant de les mesures preses en els
diferents moments de la crisi; acudits, imatges, mems o vídeos humorístics que
circulen per les xarxes socials; opinions publicades a Internet en blogs, llocs web
o altres...
 

Una eina molt útil per a l’estudi de la història és el testimoni directe de qui ha
viscut els fets. Els arxius conserven enregistraments d’entrevistes a persones que
expliquen els seus records del passat, però en aquesta ocasió tenim la
oportunitat d’enregistrar aquestes entrevistes mentre els fets estan succeint. Es
busquen persones amb característiques diverses que donin el seu testimoni de la
crisi actual per a incorporar els seus records a l’Arxiu.

Dubtes i aclariments:

Per a qualsevol altra consulta no dubteu a contactar amb arxiu@granollers.cat

http://granollers.cat/

