#ARXIVEMLACOVID19

CONSELLS PER A LA
CIUTADANIA
Participa en la preservació d’evidències sobre els
efectes socials de la COVID19 cedint als arxius
públics els testimonis més rellevants de la teva
experiència.
Crear
democràticament
una
memòria pública plural és una de les vies
d’enfortir socialment la nostra democràcia
present.

Contextualitza les teves fotos i gravacions
Els dispositius des d’on fas fotos i vídeos generen de forma automàtica informació
(metadades) sobre l’hora, el dia i el format en què s’han creat.
Si volem comptar amb informació de qualitat i contrastable, però, es necessiten
altres dades de context:
Vincula-hi les següents quatre dades bàsiques: autor (nom de la persona física
o jurídica), ubicació (carrer, zona aproximada), títol (acció que es recull, de la
forma més breu possible), drets d’accés i difusió (indica que, inicialment,
cedeixes el dret de reproducció i consulta).
Pren-te el temps que necessitis, així també podràs acabar de valorar millor
quins documents són els més representatius. Per preservar la informació no cal
rapidesa, sinó rigor.
Quan ho tinguis ben descrit és l’hora d’adreçar-te al teu arxiu.

Localitza l'Arxiu més proper
L’Arxiu Municipal de la teva localitat serà el centre on el teu testimoni podrà
tenir més significació.
Si no en disposes, adreça’t a l’Arxiu Comarcal on
s’inclogui el teu municipi.
T’enllacem, en dades obertes, el directori d’arxius catalans:
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Directori-d-Arxius-deCatalunya/igtv-wrij.

Cedeix els testimonis a l'Arxiu
Pots fer-ho ja a través d’internet mitjançant:
El tràmit electrònic o formulari habilitat per l’arxiu
L’adreça electrònica oficial de l’arxiu.
Envia les imatges en forma d’adjunt.
Empra serveis gratuïts d’intercanvi de fitxers
(wetransfer) en cas que tinguin un pes important.
Pots esperar-te que hagi acabat el confinament i fer-ho
presencialment:

Portant les fotos o els vídeos en un pendrive o altre
dispositiu.
Portant el material analògic.

El personal de l’arxiu t’atendrà i en deixarà constància.

Cerca l'Arxiu més proper i
consulta a les arxiveres i
arxivers!

