
 

 

MEMÒRIES D’UNA PANDÈMIA 

CAMPANYA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I RECOLLIDA D’OBJECTES  

#memoriespandemia 

 

 

 QUÈ I PERQUÈ 

El Museu proposa una campanya de recollida  de documents i objectes materials que testimoniïn 

el pas de la COVID 19 pel nostre país. 

 

 L’objectiu és doble: 

 

- d’una banda,  preservar els testimonis de la memòria oral, escrita, audiovisual i 

objectes que ajudin a interpretar l’impacte de la pandèmia mundial al nostre país. 

 

- d’altra banda, conèixer i posar en valor tots aquells objectes, accions, cançons, ... que 

ens han ajudat, individualment i col·lectivament, a suportar el confinament. Volem 

saber què ha suposat per a cadascú de nosaltres aquests dies de tancament dins un 

espai domèstic, els recursos que hem utilitzat per fer-lo més amè, els mitjans per no 

perdre el contacte amb la família, les amistats, i tot allò que us hagi estat d’utilitat o 

que hagueu redescobert o fet de nou!!!! 

 

 

Aquest fons material pot ser molt divers: EPI (guants, màscares, bates i altre material sanitari...), 

cartells de tancat per COVID19, dibuixos o altres materials elaborats individualment o 

col·lectiva per fer front a la pandèmia, objectes  domèstics que reflecteixen la vida sota mesures 

de quarantena i distanciament social; nous productes creats per empreses i indústria; obres d'art 

a l’espai públic; i ítems que representen projectes i iniciatives comunitàries. En el pla 

documental els suports poden ser: fotografies, vídeos, missatges de veu, etc.  

 El material donat esdevindrà el patrimoni cultural que les properes generacions podran vincular 

amb aquesta crisi que primer és sanitària, però també social, econòmica i cultural.  

 Aquesta és una campanya que es realitza de forma coordinada amb diferents museus de les 

Xarxes de Museus d’Història i de  Museus d’Etnologia de Catalunya i del Museu d’Història de 

Catalunya. Això ens permetrà, una  vegada finalitzada la campanya, posar en comú el material 

donat, i avaluar-ne el resultat per tal de poder fer-ne una lectura transversal i en clau de país. 

 

 

 

 



 

 

 

  COM PARTICIPAR 

Si tens material que creus que pot ser d’interès envia’ns un missatge a l’adreça 

museu@museudecervera.cat 

 

  Us agrairíem que el missatge contingués informació bàsica com:  

  // Nom i cognom de la persona que vol fer la donació 

  // Fotografia de l’objecte o del document que es vol cedir. 

      En cas de tractar-se d’un document digital pot adjuntar-se al correu  

  // Breu descripció de context o informació rellevant sobre l’objecte  

       o el document 

 

 

Quan el Museu pugui tornar a obrir portes i atendre la recollida presencialment 

contactarà amb vosaltres per avaluar la donació i activar els mecanismes necessaris per 

fer-la efectiva. 
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