
  
 

Projecte #Arxivemlacovid19 sobre el COVID-19 de l’Ajuntament de Sant Cugat 
 
Objectiu 

Des de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ens adherim a la campanya 

#Arxivemlacovid19 impulsada per l’Associació d’Arxivers-Gestors de documents de 

Catalunya sobre la situació social que vivim arran de la pandèmia del Coronavirus 

COVIV-19 per tal d’instar al conjunt de ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat a 

documentar i preservar les evidències d’aquests dies històrics de confinament. Els 

materials audiovisuals digitals, així com els textos, dibuixos i altres documents, i els 

materials elaborats en l’entorn domèstic i generats per gran part de la societat civil avui 

han de preservar-se com a garantia dels moments que vivim i de la iniciativa ciutadana 

davant la situació de crisi sanitària. Per aquest motiu, l’arxiu municipal i el museu de 

Sant Cugat fan una crida a tots i totes els santcugatencs per tal que aquells que vulguin 

aportin el material indicat que hagin generat a l’Ajuntament, garantint-ne així el seu 

context i la seva preservació. Aquesta campanya inclou tot element documental o 

material generat al voltant del confinament, tant de les activitats i vida de la gent en ple 

confinament, com de la ciutat, persones i entorn. 

 

 

Mètode d’ingrés 

Els continguts audiovisuals digitals es faran arribar per: 

 

 correu electrònic, a l’adreça: arxiu@santcugat.cat. Es podran enviar en fitxer 

adjunt o usant el servei del Núvol corporatiu (elnuvol.santcugat.cat) en cas que 

tinguin un pes important. 

 

Els continguts textuals i elements materials es comunicaran per correu electrònic i es 

quedarà amb la persona donant en un dia i hora per a l’entrega. El personal municipal 

farà finalment una tria i retornarà els materials que es considerin repetits o suficientment 

representats. L’entrega quedarà documentada amb un full d’ingrés.     

 

Tipologia de documents i dades a facilitar 

S’acceptarà tot contingut audiovisual, documental o material relacionat amb la temàtica 

especificada i en qualsevol dels formats disponibles. 
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Els tipus de documents i materials són, per exemple: 

- Vídeos d’expressions socials, domèstiques i públiques de la situació de confinament 

- Fotografies de carrers, places, de situacions particulars, que demostrin l’expressió 

social del confinament, tant les vivències particulars com comunitàries. 

- Vídeos o fotografies sobre festivitats celebrades en ple confinament (ex. Sant Jordi, 

Dia de la Dansa, Dia del pare, dia de la mare, etc.). 

- Dibuixos i textos d’expressions socials que mostren l’estat de confinament i la situació 

social (ex. Arc Iris, cartes d’ànims, escrits i poemes de confinament, etc.). 

- Altres expressions com lletres i cançons de confinament, manualitats, cartells, etc. 

- Materials com: mascaretes, produccions de protecció elaborades en l’àmbit local, etc. 

 

Els continguts que es facin arribar s’han de lliurar amb les dades següents:  

 Autor/Realitzador: nom i cognoms de la persona que ha realitzat el contingut 

audiovisual o el material. Es contempla el cas d’anonimat. 

 Data: dia i hora de presa de la imatge (hi ha dispositius mòbils que ja guarden 

aquesta informació automàticament) o d’elaboració del material  

 Ubicació / context: carrer o espai específic on es va captar el contingut 

audiovisual. Com més precís millor per la seva geolocalització. En el cas dels 

materials, el context de la seva elaboració i ús.  

 Accés: autorització pel seu ús i/o divulgació. 

 Breu descripció 

 

Mètode de tractament tècnic 

Tot contingut audiovisual rebut en la campanya seguirà la metodologia següent: 

 

1. Es crea la col·lecció #Arxivemlacovid19 per tot el material d’aquesta campanya, 

entenent que s’inclou un conjunt documental produït per una productor, la 

societat civil, al voltant d’un fet característic com és la pandèmia del COVID-19 i 

l’actuació social al respecte. 

2. Es crea un espai al servidor de l’Ajuntament per poder allotjar la documentació, 

del qual se’n fan còpies diàries 

3. Es crea un full de control, amb les dades bàsiques següents, a nivell d’unitat 

documental: 



  
 

a. Identificador de contingut 

b. Autor/Realitzador  

c. Data i hora realització 

d. Títol 

e. Contingut 

f. Ubicació 

g. Georeferència 

h. Nom del fitxer original 

i. Nom del fitxer final 

j. Tipus de fitxer (àudio, imatge, text) 

k. Drets de difusió (si/no) 

l. Mètode d’ingrés 

m. Contacte 

4. Es guarden els correus electrònics com a comprovants de les dades d’ingrés 

5. Es crearà una entrada per cada ingrés dins del Registre d’ingressos vinculat al 

Fons. 

6. De tots els formats rebuts, es valorarà la conveniència de la seva transformació 

a un format de preservació 

7. Es valorarà en segona fase la seva preservació interna en una plataforma 

específica. 

 

En cas de documents físics, es mantindran en les condicions de conservació 

adequades, com la resta de documentació municipal segons criteri d’arxiu. 

 

En cas de material físic, es guardaran en les condicions adequades segons els criteris 

museístics pertinents.  

 

Preservació de xarxes socials 

 

Aquest projecte també proposarà la preservació dels escrits en xarxes socials que 

continguin units els dos hashtags #Arxivemlacovid19 i #AraEnllocComaCasa, que 

identifica la producció local a Sant Cugat, així com tot escrit etiquetat només amb 

#AraEnllocComaCasa. 

 



  
 

 

Mètode de participació 

Properament s’organitzarà una jornada per tal de fer partícip a la ciutadania de tot el 

material recollit i del seu tractament. En aquesta jornada es vol tractar de: 

 

a. La importància de les manifestacions socials en els canvis històrics, polítics i 

socials 

b. El fenomen social entorn a l’esta d’alarma 

c. Presentació dels documents i materials recollits 

d. Mètode de tractament i avaluació 

e. Intervenció col·lectiva sobre el procediment i el valor com a font d’infornació. 

 

 


