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La Nit Europea de la Recerca és 
un esdeveniment públic dedicat a 
la divulgació de la ciència que se 
celebra cada any en més de 300 
ciutats de 30 països d’Europa alhora. 
El seu objectiu és apropar la recerca 
i els seus protagonistes al públic de 
totes les edats i donar a conèixer la 
recerca i la innovació.

La UVic-UCC, com a membre 
del consorci català que coordina 
l’organització d’activitats dins la Nit 
de la Recerca a Catalunya, ha cregut 
important organitzar i divulgar, en 
el context i la situació que estem 
vivint a causa de la covid-19, aquesta 
exposició.

En aquests moments en què més que mai 
la ciutadania és conscient que la recerca 
és fonamental i que sense ciència no hi ha 
futur, aquesta exposició posa la ciutadania 
en el punt central, ja que és a través del 
seu testimoni gràfic que s’ha documentat 
l’experiència col·lectiva que estem vivint. 

Efectivament, són els ciutadans els 
protagonistes proactius d’aquestes 
fotografies nascudes de la campanya 
#ArxivemlaCOVID19. De la mateixa manera 
que es va fer amb altres fets rellevants de 
la nostra història més recent (començant 
pels atemptats de les Rambles de 
Barcelona el 17 d’agost de 2017, passant 
per l’1 d’octubre del mateix any sota la 
Campanya #Arxivemelmoment), enguany 
la pandèmia també ha requerit endegar 
una nova acció arxivística en la mateixa 
línia.

Ben aviat, el Servei de Gestió Documental, 
Arxiu i Registre (SGDAiR) de la UVic-
UCC, es va adherir a la iniciativa 
#ArxivemlaCOVID19, promoguda per 
l’Associació d’Arxivers de Catalunya (AAC), 
amb l’objectiu de recollir i preservar 
per sempre més el testimoni de com 
estem vivint la comunitat universitària, 
els vigatans i els osonencs aquesta 
pandèmia.

L’Arxiu ha fomentat la participació de 
la gent canalitzant la recollida del seu 
material fotogràfic a través d’un formulari 
web, l’ha classificat en reportatges 
en funció del col·lectiu que enviava la 
imatge, l’ha descrit per contextualitzar-lo 
i ara el conserva i difon des de l’Atom, 
l’arxiu històric fotogràfic de la UVic-UCC.

L’exposició és tan sols un petit exemple 
del centenar d’imatges captades per 
molts i moltes de vosaltres: gràcies 
per fer-ho possible i per col·laborar 
activament en la funció social de l’arxiu, 
que posa en valor, documenta i preserva 
els moviments socials que ens envolten.
Així com la pandèmia ens toca a tots, a 
tots ens toca arxivar-la.
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https://www.uvic.cat/arxiu/arxivem-covid19
https://atom.uvic.cat/index.php/
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Àmbit 1: Centres Sanitaris

Missatge d’agraïment del personal de l’Hospital Universitari de Vic als cossos 
d’emergència i seguretat que cada dijous fan sonar les sirenes dels seus vehicles 
com a senyal de suport al personal de sanitari. Data: 16/04/2020. 

Cedida per: D. López 

Diada de Sant Jordi a l’Hospital 
Universitari de Vic. Data: 23/04/2020.

 Cedida per: G. López.

La guàrdia urbana, en nom de 
l’Ajuntament de Vic, fa entrega d’un 
ram de roses a tot l’equip del CAP 
EL Remei el dia de Sant Jordi. Data: 
23/04/2020). 

Cedida per: EAP Vic

Equip d’infermeria de torn de tarda del 
CAP El Remei de Vic. 

Cedida per: CAP El Remei de Vic.

UCI 3 situada a la URPA (unitat de 
recuperació post anestèsica) de l’Hospital 
General de Vic, data 14/04/2020. 

Cedida per: R. Franquesa 

Professionals sanitaris del CAP de 
Balenyà, es sumen als 2 minuts de silenci 
en record dels companys i companyes 
sanitaris que han mort fent front a la 
covid19, data 14/05/2020. 

Cedida per: X. Farrés
El personal sanitari del CAP de Taradell preparant-se amb els EPI per anar a fer les 
analítiques de bon matí. 

Cedida per: L.Quetglas 
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https://atom.uvic.cat/index.php/entrega-dun-ram-de-roses-per-a-tot-lequip-del-cap-el-remei-de-vic-01
https://atom.uvic.cat/index.php/diada-de-sant-jordi-a-lhospital-universitari-de-vic01
https://atom.uvic.cat/index.php/agraiment-del-personal-sanitaris-als-cossos-demergencia-i-seguretat-01
https://atom.uvic.cat/index.php/actuacions-del-personal-sanitari-del-cap-de-taradell-06
https://atom.uvic.cat/index.php/06-equip-dinfermeria-de-torn-de-tarda-del-cap-el-remei-de-vic-1
https://atom.uvic.cat/index.php/uci-3-situada-a-la-urpa-de-quirofan-de-lhospital-general-de-vic-01
https://atom.uvic.cat/index.php/2-minuts-de-silenci-en-record-dels-companys-i-companyes-sanitaris-que-han-mort-fent-front-a-covid19-2
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Àmbit 2: Centres Educatius

Videoconferència dels alumnes de l’escola Sagrats Cors de Centelles, data 05/05/2020. 

Cedida per: Escola Sagrats Cors de Centelles 

Dibuix de l’alumna de secundària de 
l’escola Escorial de Vic, Ona Noguer. 

Cedida per: Escola Escorial Vic 

Dibuix de l’alumna de primària de 
l’escola FEDAC VIC, Xènia Serra 
Cañellas, data 15/04/2020. 

Cedida per. N Cañellas 

Foto dels mestres i les mestres 
d’ESO donant les GRÀCIES seguint 
una campanya per donar suport a la 
tasca realitzada pel personal sanitari 
en aquesta crisi del COVID19, data 
05/05/2020

Dibuix d’un/a alumne/a d’ESO de l’escola 
Escorial de Vic. Fet a casa durant el 
confinament per agrair la feina als serveis 
essencials. 

Cedida per: Escola Escorial Vic 

L’Oriol Peiris, alumne de 4rt de màrqueting i comunicació empresarial de la UVic-UCC, 
va engegar a l’inici del confinament (16/03/2020) una iniciativa a nivell comarcal 
conjuntament amb el seu germà de cara a imprimir viseres de protecció per personal 
sanitari, tant d’hospitals com residències. El de 22 d’abril, n’havien lliurat més de 2.000 
elaborades amb un total de 50 impressores 3D. Data 04/04/2020. 

Cedida per: O. Peiris 
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https://atom.uvic.cat/index.php/dibuix-alumnat-de-primaria-fedac-vic-02
https://atom.uvic.cat/index.php/dibuix-alumnat-dinfantil-i-primaria-de-lescorial-de-vic-2
https://atom.uvic.cat/index.php/videoconferencia-dels-alumnes-de-lescola-sagrats-cors-de-centelles-2
https://atom.uvic.cat/index.php/r2573-35-impressores-3d-contra-el-coronavirus-02
https://atom.uvic.cat/index.php/dibuix-alumnat-de-lescola-lescorial-de-vic-19
https://atom.uvic.cat/index.php/personal-docent-de-lescola-sagrats-cors-de-centelles-donant-les-gracies-al-personal-sanitari-2
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Àmbit 3: Ciutadania

Aplaudiments al personal sanitari de l’Hospital Universitari de la Santa Creu,  
data 09/04/2020. 

Cedida per: F. Cañellas 

Desinfecció de carrers a Taradell, data: 
22/05/2020. 

Cedida per: N. Pou. 

Membres del grup de voluntaris 
de Taradell confeccionant bates i 
maniguets per el personal sanitari, 
data: 17/04/2020. 

Cedida per: P. Rosique

Aïllament domiciliari esperant els 
resultats del PCR, veig els meus fills amb 
distància al matí i a la nit ventilant abans 
l’habitació però és el moment que més 
esperem. 

Cedida per: L. Martínez, data 
16/04/2020. 

Voluntària confeccionant mascaretes i 
bates casolanes, data: 16/04/2020. 

Cedida per: K. Pshonko

El balcó s’ha convertit en el nou espai de convivència veïnal on hem compartit 
aplaudiments, missatges de suport i algun concert entre veïns i veïnes. 

Cedida per: G. Roma. 
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https://atom.uvic.cat/index.php/voluntariat-a-taradell-grup-de-bates-blaves-01-2
https://atom.uvic.cat/index.php/continua-la-desinfeccio-de-carrers-a-taradell-01
https://atom.uvic.cat/index.php/aplaudiments-al-personal-sanitari-de-lhospital-universitari-de-la-santa-creu-03
https://atom.uvic.cat/index.php/musics-confinats-al-balco-de-casa
https://atom.uvic.cat/index.php/r2574-06
https://atom.uvic.cat/index.php/r2574-05-aillament-domiciliari-01
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Àmbit 4: Empreses i Associacions

Treballadors del CET Calandra encarregats de rentar la roba provinent de les plantes 
infectades per la COVID-19 de l’Hospital Universitari de Vic, data: 15/04/2020. 

Cedida per: CET Calandra. 

L’Agent Cívic de l’Ajuntament de 
Taradell, fa lliurament de mascaretes 
-confeccionades per un grup de 
persones voluntàries del poble, data: 
28/04/2020. 

Cedida per : Ajuntament de Taradell 

Membres de l’ANC de Vic preparant 
una comanda de mascaretes per a 
dur a les cosidores voluntàries, data: 
06/04/2020. 

Cedida per: Assemblea Nacional 
Catalana de Vic. 

El pavelló municipal de Gurb s’ha 
convertit en un taller de confecció 
de bates sanitàries d’un sol ús que es 
reparteixen al Consorci Hospitalari de 
Vic, residències i ambulatoris d’Osona, 
data: 08/04/2020. 

Cedida per: M. Parareda. 

L’Atlàntida s’il·lumina de blau en 
homenatge als sanitaris i al públic que fa 
mesos que no hi poden anar, seguint la 
iniciativa que amb el lema #Makeitblue. 
Aquest va ser un dels primers actes 
virtuals per celebrar els 10 anys de la 
seva inauguració, data: 23/04/2020.

 Cedida per: Fundació l’Atlàntida. 

Donacions de productes làctics de l’empresa osonenca Granja Comas a hospitals i centres 
sanitaris en motiu de la pandèmia, data: 20/04/2020. 

Cedida per: G. Comas. 
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https://atom.uvic.cat/index.php/membres-de-lanc-vic-preparant-una-comanda-de-mascaretes-per-a-dur-a-les-cosidores-voluntaries-01
https://atom.uvic.cat/index.php/lliurament-de-mascaretes-a-un-comerc-de-taradell-01
https://atom.uvic.cat/index.php/treballadors-del-cet-calandra-encarregats-de-rentar-la-roba-provinent-de-les-plantes-infectades-per-la-covid-19-de-lhospital-universitari-de-vic-01
https://atom.uvic.cat/index.php/donacions-de-lempresa-osonenca-granja-comas-que-elabora-productes-lactics-per-a-hospitals-i-centres-sanitaris-01
https://atom.uvic.cat/index.php/confeccio-de-bates-al-pavello-de-gurb-01
https://atom.uvic.cat/index.php/latlantida-de-blau-per-commemorar-el-dese-aniversari-01
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Àmbit 5: Comunitat Universitària

Nous protocols i mesures per accedir a la Universitat, l’estudiant Arnau Casas realitzant el 
control de temperatura i mascareta amb les noves màquines, data: 06/10/2020. 

Cedida per: A. Gomez. 

Mampares de protecció al despatx de la 
Biblioteca del Campus Miramarges, data: 
29/06/2020. 

Cedida per: N. Coma. 

Selectivitat en temps de covid19 a la 
Facultat de Medicina, data: 07/07/2020. 

Cedida per: l’Àrea de Comunicació 
Corporativa i Relacions Institucionals. 

Bibliotecaris treballant a la Biblioteca 
Ricard Torrents amb totes les mesures de 
seguretat, data: 04/06/2020. 

Cedida per: M. Aguilar. 

Control de la temperatura per accedir a 
Casa Convalescència, data: 13/10/2020. 

Cedida per: N. Pou. 

Cues per accedir a les instal·lacions de la UVic-UCC, data: 06/07/2020. 

Cedida per: N. Cañellas. 
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https://atom.uvic.cat/index.php/selectivitat-en-temps-de-covid19-i-a-la-facultat-de-medicina-04
https://atom.uvic.cat/index.php/mampares-de-proteccio-al-despatx-de-la-biblioteca-del-campus-miramarges-01-2
https://atom.uvic.cat/index.php/nous-protocols-i-mesures-per-accedir-a-la-universitat-01
https://atom.uvic.cat/index.php/cues-per-entrar-a-la-feina
https://atom.uvic.cat/index.php/control-de-la-temperatura-per-accedir-a-casa-convalescencia-01
https://atom.uvic.cat/index.php/bibliotecaris-treballant-a-la-biblioteca-ricard-torrents-amb-totes-les-mesures-de-seguretat-01

