
 

 
   Imatges cedides a l’AMMC arrel de la campanya #ArxivemlaCovid19 

 

Construint arxiu social mont-rogenc 

 

L’Arxiu Municipal de Mont-roig del Camp (AMMC) s’ha adherit a la campanya de l’AAC-GD 

#Arxivemlacovid19. L’objectiu d’aquesta iniciativa és captar evidències documentals de 

l’impacte social de la COVID19 per tal de poder construir conjuntament el patrimoni documental 

del futur. Ens trobareu al mapa creat per l’AAC-GD.  

 

Segurament cadascú de nosaltres recordarem per sempre en la nostra memòria els dies 

d’excepcionalitat que estem vivint des que es va decretar l’estat d’alarma. Els dies de 

confinament han fet aflorar gran quantitat d’iniciatives de tot tipus que conjuntament 

conformaran la memòria col·lectiva del futur. Però perquè aquesta memòria sigui plural i 

democràtica ha de ser participativa i l’hem de construir entre tots. És per això que l’AMMC, 

encarregat de la preservació del patrimoni documental mont-rogenc passat i present, us 

demana la col·laboració i us anima a participar d’aquesta iniciativa enviant-nos totes aquelles 

evidències documentals de més rellevància de què disposeu que testimoniïn la vosta experiència 

durant el confinament.  

 

La cessió dels vostres testimonis contribuiran a crear democràticament la memòria pública i 

plural que ens identifica com a poble, ajudant a enfortir socialment la democràcia del nostre 

present.  

 

Haver compartit i difós mitjançant les xarxes socials (Twitter, Youtube, Instagram, Facebook,..) 

les imatges i/o vídeos de les vostres vivències no garanteix la preservació permanent ni l’accés 

https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=705d34331fd88baa681ce55e8


als continguts en el futur, atès que pertanyen a companyies privades que, d’acord amb la seva 

política empresarial, poden eliminar-los quan ho creguin convenient.  

 

Poseu el vostre granet de sorra i aporteu el vostre testimoni de com heu viscut aquests dies de 

confinament (activitats, rutines, dol, reflexions, pensaments i emocions,…) per tal de poder 

preservar-los pel demà. Textos, imatges, vídeos, elements de protecció artesanals… Us 

demanem tot allò que ens serveixi per poder explicar als mont-rogencs i mont-rogenques del 

futur la memòria col·lectiva de l’avui.  

 

Com hi podeu participar 

 

1. Identifiqueu aquell material que sigui testimoni de vivències del nostre municipi. Penseu 

que el més significatiu és recollir documentació de l’àmbit geogràfic de Mont-roig del 

Camp i Miami-Platja.  

 

2. Contextualitzeu les vostres fotos i gravacions. Per tal de comptar amb informació de 

qualitat i contrastable es requereixen les dades de context bàsiques, que haureu de 

vincular als documents:  

 

a. Autor (nom de la persona física o jurídica).  

b. Ubicació (carrer, zona aproximada).  

c. Títol (acció que es recull, de la forma més breu possible).  

d. Drets d’accés i difusió (indica que, inicialment, cedeixes el dret de reproducció 

i consulta).  

 

3. Cedeix els testimonis a l’Arxiu Municipal enviant els documents en forma d’adjunt a 

l’adreça oficial de l’arxiu: arxiu@mont-roig.cat. En cas que tinguin un pes important, 

empra serveis gratuïts d’intercanvi de fitxers (Wetransfer).  
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