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El projecte
El projecte BancMemòria sorgeix al prendre
consciència dels problemes d’envelliment i
despoblació que afronten alguns municipis
de Catalunya, així com la necessitat de potenciar
el seu turisme, el seu patrimoni i rendir homenatge a les persones més grans i que són la veu
de l’experiència.

BancMemòria.cat
La proposta BancMemòria és la iniciativa d’un equip
de joves periodistes, directors de cinema, historiadors
i programadors informàtics.
Ubicats en entorns rurals, amb l’objectiu d’aportar
idees per aturar el despoblament, potenciar la combinació de la vida rural i tecnològica, i contribuir a
preservar la memòria, records d’una generació que
s’ho mereix tot. A continuació us presentem un petita
branca de la nostra iniciativa.
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BancMemòria vol anar més enllà de digitalitzar
i catalogar les històries de persones, sinó que a
més a més, pretén donar-li un retorn directe a
aquesta feina de documentació.
Ens adaptem a totes les necessitats dels municipis de forma personalitzada però a continuació
us mostrem algunes propostes i pressupostos
orientatius de les tasques que realitzem i les seves possibilitats d’aplicació.

Cas pràctic

Enregistrament

Un municipi es posa en contacte amb nosaltres perquè te dos objectius: conservar els records i vivències
de persones de més de 80 anys que viuen al poble
i potenciar de forma turística, un antic molí convertit en museu, així com alguns racons amb història del
municipi que han experimentat una transformació
amb el pas del temps.

Un cop feta l’entrevista prèvia, es realitza una
entrevista enregistrada d’entre 10 i 20 minuts
amb el contingut més destacat, en primer pla.

1. L’entrevista prèvia
El nostre equip es desplaçarà al municipi per tal de
conèixer a aquestes persones, espais i racons i realitzar una entrevista prèvia per tal d’extreure el contingut més rellevant i preparar una entrevista formal.
L’entrevista prèvia serveix també per donar tranquil·litat i comoditat a les persones que són més reservades.
A) Les trobades amb la gent gran es realitzen de
forma segura, a través d’un metacrilat i un espai/set
que muntem per tal de no tenir cap contacte físic
amb la persona entrevistada.
B) També cap la possibilitat de fer les entrevistes de
forma online, a través d’un aplicatiu que ens permet
enregistrar-les amb bona qualitat.

L’entrevista es cataloga, es transcriu i es creen
les metadades en segons, per tal d’indexar cada
contingut tractat.
Darrera de les entrevistes, poden aparèixer fotografies, infografies i animacions que ajuden a fer el contingut del que ens parlen més entenedor.
També cap la possiblitat, com veureu en els exemples,
d’enregistrar l’entrevista en el lloc dels fets, per exemple dins del mateix espai que es vol promocionar.

Contingut digital

Els suports i retorn

Quan ja tenim el contingut audiovisual, el testimoni i
les entrevistes de cada persona editades, les pugem
al servidor propi. A aquest servidor s’accedeix a través
d’una direcció que respon a:
https://nomdelpoble.bancmemoria.cat.

Ja tenim les entrevistes, ara cal donar-li un ús i un retorn exclusiu i personalitzat. Cada municipi pot optar
per un tipus de suport original que potencii l’actuació.

El contingut emmagatzemat, està xifrat i codificat.
És el municipi qui decideix si el contingut és públic o
privat i la forma en la que s’hi pot accedir.
Des de BancMemòria.cat podem connectar i adaptar
el Banc de Memòria personalitzat al web municipal.
També entreguem el contingut:
A) A través d’un repositori web.
B) Creació de pendrives personalitzats.
C) Opció de “penjolls exclusius” de la memòria
que tenen emmagatzemat dins el record.

A continuació us expliquem diferents propostes i també ens podem adaptar a les exclusives que pensi cada
municipi.

Siluetes convertides en punts de memòria
El municipi de l’exemple opta per ubicar punts repartits per espais i carrers amb la silueta de la persona
que ha estat entrevistada i que fa una explicació.
Es pot escollir el material de suport, els colors, el 		
grafisme i la forma de presentar el contingut.
Podeu escollir entre siluetes metàl·liques, de fusta,
gravades o vinilades.
Que presentin el contingut a través de codis QR interactius (el contingut pot variar, es poden recollir dades
turístiques, etc), a través d’un xip de proximitat, o a través d’un xip beacon que interactua amb els mòbils.

A través de panells integrats
amb el mobiliari urbà amb escaneig 3D i AR
Existeix l’opció de crear panells integrats amb els espais, on els usuaris s’han de descarregar una aplicació
i el contingut es mostra de forma interactiva a través
de realitat augmentada.
Aquesta opció, permet digitalitzar la veu i la persona
en 3D i tenir un model en tres dimensions de la persona a qui li hem fet una entrevista.
Passar a 3D una persona suposa fer-la eterna i que en
un futur es pugui crear contingut nou a partir de la
seva veu i el seu cos digitalitzat.

Es poden escollir tots els materials. Des de totems,
totems amb pantalles, suports de fusta, suports metàlics per exteriors o interiors i també la possiblitat de
treballar amb professionals del poble. Per exemple, si
hi ha un fuster al municipi, li podrem encarregar els
materials de suport a ell o a ella.

El jardí de la memòria

BancMemòria: al món

Un dels projectes que més ens entusiasma és la possibilitat de transformar espais del poble en “jardins de
la memòria”. Es pretén crear un lloc d’interès cultural
i de lleure que combini arbres, records i memòria.

Actualment estem presentant el projecte BancMemòria per adaptar-lo a altres països.

Les entrevistes i/o el contingut audiovisual dels protagonistes, s’integra dins d’un xip que es diposita
dins d’un arbre. Una olivera, un xop, un ametller, una
apolònia, etc. Transformant l’arbre en un dipòsit de
biomemòria. Cada arbre pertany a una persona del
poble i dins d’ell, en atansar els telèfons mòbils podem
conèixer aspectes de la seva vida, amb fotografíes,
sons, vídeos, i un llarg etcètera. A mesura que creix,
l’arbre absorbeix el microxip o se li instal·la un codi QR.
D’aquesta manera, els visitants poden conèixer cada
persona del poble i la seva vida o records amb un arbre dedicat.

Estem treballant estretament amb el Ministeri de
Cultura del Perú i de Colòmbia per crear punts de
memòria en petits pobles i treballar estretament amb
productores locals que s’encarregaran d’enregistrar
les entrevistes i crear una inteligència artifical que
emmagatzemi històries i coneixements.
Estem endegant un pla pilot a les Garrigues per transformar camps d’oliveres abandonats en espais turístics de memòria.
On la gent pot apadrinar una olivera centenària, visitar-la, obtenir el seu oli i dipositar els seus records a
dins. Una eina original per lluitar contra el despoblament i ajudar a joves pagesos.
Si tens una idea original en aquesta línia, nosaltres
t’ajudem a posar-la en marxa.

Preus i subvencions
Som conscients dels pressupostos i la capacitat
econòmica dels municipis de Catalunya i les diferents
realitats. És per aquest motiu, que si vols saber el
preu d’una actuació o adaptar el teu projecte a BancMemòria, no et puguem donar uns preus concrets en
aquest dossier. Per què? Doncs perquè ens adaptem
a vosaltres, a la vostra idea i al vostre pressupost. Sabem que podem fer de més i de menys, i si heu fet el
pas de participar en el projecte, abans de donar-vos
un preu us volem conèixer i volem saber què voleu fer.
Adaptar-nos a la vostra capacitat econòmica, al vostre
entorn i construir junts una proposta per poder pressupostar.
Alguns d’aquests projectes, o per exemple a la província de Lleida estan subjectes a ser subvencionats o
patrocinats. Així que si t’interessa el projecte, truca’ns
fem una reunió telemàtica i en 48 hores rebràs un
pressupost a mida amb totes les possibilitats.
Estarem encantats de compartir la il·lusió de
BancMemòria amb vosaltres!

