
Arxiu Municipal del Districte de Gracia  

Jornada d’Història Oral. “Tornar a les fonts”   

Aquest curs proposa als participants introduir-se en la metodologia de la Història Oral, 

analitzar les potencialitats que té per tal d’avaluar diferents projectes basats en la 

construcció i utilització de fonts orals i dissenyar la seva pròpia estratègia de treball. 

 

El desenvolupament del curs es fonamenta en la rellevància de la Història Oral, en la seva 

potencialitat educativa i de transformació individual i col·lectiva. Així com també per a la 

presa de consciència del present com una continuïtat d’un procés històric que es 

manifesta mitjançant la relació que s’estableix entre entrevistat i entrevistador. 

 

En aquest sentit el fet que el curs es desenvolupi a l’Arxiu Municipal del Districte de 

Gràcia, permetrà que els participants puguin confrontar les fonts orals amb les que es 

conserven en el arxiu i/o que els documents existents (fotogràfics, sonors, textuals, etc.) 

generin un procés històric a investigar. 

 

Així mateix, en aquest tipus d’espais es cerca respondre a diferents sectors, com per 

exemple la funció social dels records del passat, de la memòria, en la problemàtica social i 

política actual, en aquest cas del Districte de Gràcia. 

 

Objectius:  

Promoure en la comunitat la posada en valor dels fons documentals de l’arxiu com fonts 

d’informació, recerca i interpretació de la memòria del Districte de Gràcia.  

Generar consciència del patrimoni cultural existent promovent la construcció d’Arxius 

d’Història Oral a partir d’un conjunt de lineaments comuns, per exemple, en entitats i 

associacions. 

Capacitar i assistir en l’organització i construcció d’arxius orals en diferents col·lectius. 

Generar consciència en els membres de la comunitat quant a la importància de la 

preservació dels materials històrics, per tal d’assegurar el seu accés com a fonts del 

coneixement present i futur, impulsant i desenvolupant accions de recerca i de formació. 

Recuperar el passat perquè les comunitats, associacions i col·lectius siguin els pilars 

fonamentals en el procés de construcció de les diverses identitats del Districte de Gràcia. 



Prendre consciència de les possibilitats que ofereix la Història Oral per a promoure accions 

que col·laborin en la recerca de solucions a demandes concretes de la comunitat. 

 

Continguts  

1. L’entrevista d’Història Oral. 

 La construcció de fonts orals. 

 Relació entrevistador- entrevistat. 

 Drets de l’Entrevistat. 

2. Usos de les fonts orals. 

 Història Oral i Arxius. 

 Història Oral organitzacions socials, entitats i associacions. 

 Les fonts orals en els treballs de recerca. 

 Els criteris d’elecció d’un projecte: necessitats i possibilitats. 

 

Estratègies i tècniques: 

Durant el curs, es faran servir les següents estratègies docents: 

1. Anàlisi de fonts documentals existents en el arxiu (seleccionades segons els 

continguts a abordar, per exemple: Fotos antigues del districte, d’escoles, 

d’actes escolars, publicitats, etc).  

2. Presentació i anàlisi d’entrevistes d’Història Oral. S’utilitzaran filmacions 

d’entrevistes. 

3. Realització d’entrevistes d’Història Oral. Els assistents al curs experimentaran 

les tècniques de l’entrevista d’Història Oral: realitzaran entrevistes en grup.  



4. Recuperació de la pràctica dels participants en relació amb els temes tractats 

per tal d’analitzar assoliments i dificultats, i aportar a la seva superació i 

perfeccionament. 

 

Destinataris: Entitats, associacions i organitzacions socials de Gràcia. 

Lloc i Data:  

Horari:  

Requeriments: Canó i so.  

 
 


