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21è BUTLLETÍ DIGITAL DE RECOMANACIONS CULTURALS
DE LA VILA DE L’ESCALA. 09/06/2020
Dimarts, 9 de juny. Dia Internacional dels Arxius: Els arxius, més socials
que mai. #arxiusaccessibles
#DIA2020
#IAW2020
El 9 de juny, els arxius catalans celebren el
Dia Internacional dels Arxius, promogut pel
Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA). Un
esdeveniment que se celebra arreu del món
i que s’allarga durant tota la setmana.
Enguany, davant la situació excepcional
provocada per la COVID-19, els arxius
catalans s’han unit per proposar una
jornada diferent en la que s’ha marcat com
a objectiu fer protagonista els usuaris i les
usuàries mitjançant una campanya virtual
amb una proposta de difusió diferent que
vol mostrar la cara més personal dels arxius.
Sota el lema Persones – Vides – Arxius, volem transmetre que el més important pels arxius
catalans és la ciutadania que utilitza els nostres serveis, sense les persones, els arxius no tenen
sentit. No volem parlar de conceptes abstractes, tecnològics o excessivament tècnics.
Trobareu tota la informació sobre el Dia Mundial dels Arxius a l’enllaç:
http://patrimoni.gencat.cat/ca/DIA2020
L’Arxiu de l’Escala, amb motiu del Dia
Internacional dels Arxius 2020, ha recollit
el testimoni de l’escalenc
Salomó
Marquès, professor de la Universitat de
Girona, que ha fet la donació de la
documentació sobre mestres de l'Escala
dels anys 1900-1939, material que va
utilitzar per publicar un llibre anomenat
"L'Escala, un planter de mestres (19001939)". Ell mateix ho explica en aquest
vídeo:

Cliqueu sobre la imatge per veure el vídeo

Arxivem la Covid-19. Recollida de materials per documentar el pas de la
Covid-19 a l’Escala.
La Xarxa de Museus d’Història i Monuments i la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya junt
amb l’Associació d’Arxivers i Gestors Documentals de Catalunya han iniciat una campanya de
recollida de materials per documentar el pas de la COVID-19 a les nostres vides, a la qual volem
adherir-nos també els Museus i l’Arxiu de l’Escala.
Sota els lemes “Memòries d’una pandèmia” i “Arxivem la COVID-19” es vol fer una recollida de
documents, imatges, vídeos, missatges de veus, dibuixos i objectes materials creats i/o utilitzats
durant aquests mesos de confinament per a la seva preservació. Els materials recollits ens
permetran interpretar l’impacte de la pandèmia a l’Escala tant des del punt de vista sanitari,
social, econòmic o cultural, i documentar l’experiència col·lectiva que estem vivint i que marcarà
la nostra història.
Us animem a compartir les vostres vivències, imatges, dibuixos…. perquè siguin custodiats a
l’Arxiu de l’Escala. Ho podeu fer omplint el formulari que trobareu a l’enllaç del web del Museu
virtual de l’Escala:
https://www.museuvirtualdelescala.cat/arxivem-la-covid19/
I per més informació podeu enviar un correu a arxiu@lescala.cat.

Informació de la Biblioteca Víctor Català.
Com cada setmana, us fem arribar el protocol de funcionament de la biblioteca pels dies 9 a 12
de juny. Recordeu que ens podeu sol·licitar material de lectura, de consulta, pel·lícules, música
o revistes per mail (biblioteca@lescala.cat) o per telèfon (972.77.17.07) i passar-los a recollir
segons el protocol que us expliquem tot seguit.
Continuem cuidant-nos i, de ben segur, aviat ens retrobarem!

I ens podeu seguir cada dia al Facebook de la Biblioteca, des d’on us seguim proposant activitats
digitals per fer a casa vostra:
https://www.facebook.com/bibliotecalescala/

