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Com podeu participar en Memòries compartides? 
 

 

1. Aneu al Canal YouTube de la Fundació. 

2. Trieu una de les fotografies del llistat Memòries compartides. 

3. Fixeu-vos en aquestes imatges: potser hi ha alguna que us cridi més 

l’atenció, que us recorda alguna experiència viscuda. La voleu 

explicar? 

4. Expliqueu aquest record, aquesta memòria i enregistreu-la. 

5. Si no sabeu com fer-ho, demaneu a un acompanyant (fill/filla, net/neta, 

amic/amiga, cuidador/cuidora) si pot enregistrar el vostre relat amb el 

mòbil. Podria començar amb una frase com ara: “Aquesta fotografia 

em recorda quan...” 

6. L’àudio ha de tenir una durada màxima d’un minut i 15 segons i cal 

enregistrar-lo en un lloc silenciós perquè es pugui escoltar amb 

claredat. 

7. És preferible fer-ho amb l’enregistrador del mòbil més que no pas amb 

el WhatsApp. 

8. Envieu-nos l’arxiu àudio a accessibilitat@fmirobcn.org abans del 5 

d’abril de 2021. Indiqueu-nos el nom, l’edat i el lloc de naixement i de 

residència de qui explica el relat. 

Durant el mes d’abril penjarem els vostres àudios al canal de YouTube de la 

fundació i els podreu escoltar amb els vostres amics, familiars i coneguts. 

També els podreu compartir a través de les xarxes socials amb l’etiqueta 

#memòriescompartides. 

 

A continuació trobareu una tria de fotografies de Joaquim Gomis, un fotògraf 

que va néixer el 1902 a Barcelona i que va captar imatges de la ciutat i del 

camp, de la família i els amics i d’allò que passava entre els anys quaranta i 

seixanta (una època que potser també vau viure vosaltres). Joaquim Gomis 

va ser un bon amic de Joan Miró i va deixar el seu fons de fotografies a la 

Fundació Joan Miró. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXc3Za59pMD9e0la9ojuy41TshX4N4p6f
mailto:accessibilitat@fmirobcn.org
https://www.fmirobcn.org/ca/fundacio/fons-joaquim-gomis/
https://www.fmirobcn.org/ca/fundacio/fons-joaquim-gomis/
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Selecció d’imatges de Joaquim Gomis 
 
 
 

Joaquim Gomis 

Nen en un cubell d’aigua 

1939-1944 
 

 

Joaquim Gomis 

Mitges esteses 

1960-1965 
 

 

Joaquim Gomis 

Conilleres, Mas Miró, Mont-

roig 

1946 
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Joaquim Gomis 

Carro, Mas Miró, Mont-roig 

1946 
 

 

Joaquim Gomis 
 

Cabres, Mont-roig  

1946      
 

 

Joaquim Gomis 

Diumenge de Rams    

1948 
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Joaquim Gomis 

Hotel La Rotonda 

1946 
 

 

Joaquim Gomis 

Atracció de l’avió del Tibidabo 

1949 
 

 

 


