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LA PROPOSTA

Instagram de la memòria és una iniciativa enfocada a posar 
en valor els records i testimonis de la gent gran. 

Actualment, el distanciament social per part d’aquest 
col·lectiu pot conduir a una desconnexió amb el municipi. Per 
fer front a aquest fet, es proposa un projecte de memòria 
històrica pensada per crear una metahistòria col·lectiva 
sobre el municipi a través dels records de la gent gran. 

Al llarg del projecte, les persones participants utilitzaran els 
seus àlbums de fotos i la plataforma d’Instagram per posar 
en valor aquests records i recuperar-los de l’oblit. 

Mitjançant dinàmiques participatives i àgils, es trebalarà de 
forma inidivudal i també grupal tot creant posts a Intagram 
on es mostraran les imatges i memòries de tothom. 

Instagram de la memòria és una eina de memòria històrica 
pensada per apoderar a la tercera edat, generar sentiment 
de pertinença i integrar-los en la societat d’una forma 
totalment diferent. 



IMPACTE SOCIOCULTURAL

El projecte té una clara finalitat social i indirectament, genera enriquiment cultural, 
tant pels participants com per la comunitat. 

L’essència del projecte és posar en valor els records de la gent gran i per tant, 
apoderar aquest col·lectiu que sovint, i especialment en la situació actual, es pot 
trobar en situació d’exlusió o aillament. 

Evidentment, treballar la memòria permet recuperar unes fonts orals solenciades en 
un món centrat en el futur i que ha oblidat el passat recent. 

L’impacte sociocultural d’aquesta iniciativa no només permet mostrar als 
participants les seves habilitats i aptituts amb les noves tecnologies, sinó que també 
potencia l’autoestima de tothom a través de la comprovació que els seus testimonis 
son importants per la història. 

La visibilització d’aquest projecte i dels seus resultats deriva automàticament en una 
reconsideració del col·lectiu per part de la resta de comunitat i contribueix a la seva 
integració. 

A més a més, el sentiment de pertinença vers el municipi augmenta, tant per part 
dels participants com per part de la comunitat que rep aquest projecte, ja que 
comprenen millor el passat del seu municipi d’una forma emotiva i pròxima. 



QUÈ CAL SABER?

Sessions
El projecte s’estructura al voltant de 4 sessions. Cadascuna d’aquestes 
permet que el grup aprofundeixi primer, en l’estudi històric d’un seguit 
d’imatges, i segon, en l’tuolització de la plataforma Instagram. 

Públic objectiu
Per tal que el projecte sigui viable, en primer lloc cap disposar d’un grup de 
minim 10 participants. El projecte està destinat a persones de la tercera 
edat i no cal que tinguin coneixements prèvis d’informàtica ni d’ús de 
telèfon mòbil. Només cal que tinguin ganes de participar en un projecte de 
memòria històrica. 

Essencials
Instagram de la Memòria busca aconseguir que les persones grans posin 
en valor els seus records. Per fer-ho, utilitzen fotografies personals de llocs 
o moments clau de la seva vida. Aquestes imatges plenes de records 
serviran de guia al llarg del procés i es faran públiques només si la persona 
propietaria ho autoritza. Seran escanejades i per tant, podran tornar al seu 
album d’origen. 



DINÀMICA DE LES SESSIONS

Les 4 sessions estaran dinamitzades per un professional del sector de la 
cultura. 

Primera sessió
➔ Aprendre què és una Xarxa Social i què és Instagram
➔ Crear el nostre perfil 
➔ Seleccionar fotografies antigues

Segona sessió
➔ Aprendre què és un hashtag i en crearem un
➔ Escriure una descripció per la nostra imatge

Tercera sessió
➔ Revisar la nostra descripció 
➔ Pujar la foto al perfil d’Instagram comú

Quarta sessió
➔ Posar en comú totes les votres històries



Consulta’ns com hem redefinint l’activitat en una 
situació de confinament i els materials que 

acompanyen l’activitat. 

hola@aracultura.com

INSTAGRAM DE 
LA MEMÒRIA


