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L’ Associació El Llibre de la Vida és una associació sense ànim de lucre que te 

com a finalitat la preservació dels Records de les Persones. 

 

Missió:  
 

Creació d’una base de dades de totes les entitats, associacions, institucions o 

particulars que tinguin cura de la preservació dels records, ja siguin orals, 

fotogràfics o audiovisuals, en format analògic o digital, tant de caire individual 

com col·lectiu i treballar en la realització d’activitats, tallers, xerrades, taules 

rodones, trobades, presentacions, etc. a l’entorn de la recuperació i preservació 

dels records. 

 

Objectiu: 
 

Difondre i posar a l’abast de tothom un sistema informàtic que permeti la 

consulta de la Base de Dades abans esmentada i promoure les activitats de la 

institució adreçades a tercers, com escoles, centres cívics, centres per la tercera 

edat, etc. per tal que serveixin per estimular la recuperació dels records dels 

seus participants. 

 

Declaració d’intencions: 
 

El Llibre de la Vida creu que cada persona, sigui quina sigui la seva condició, 

hauria de poder realitzar el seu llibre de la vida i explicar aquells records als seus 

familiars o a qui vulgui i que no es perdi mai aquest valor immaterial de les 

persones, que caldria considerar com un valor a preservar per tots els pobles del 

món. 

El llibre de la vida desitja que es pugui disposar d’un llibre virtual amb imatges, 

textos, àudios o vídeos que recullin aquells esdeveniments quotidians que ha 

viscut una persona al llarg de la seva vida, per tal d’ajudar a recordar com els va 

viure i recordar-nos-ho a tots.  

El llibre de la vida considera que els records de totes les persones haurien de ser 

considerats un patrimoni immaterial de la humanitat i s’haurien de posar el 

mitjans perquè no es perdés amb la mort de cada ésser humà i que tothom té 

dret a recordar i a que els seus records perdurin en el temps i es puguin 

transmetre als seus successors. 
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Principis que compartim: 

 
1. Cal preservar els records personals i col·lectius dels nostres conciutadans. 

 

2. Cal crear un sistema, obert a tothom, que permeti a qui ho desitgi deixar 

constància escrita o audiovisual, dels seus records i experiències, en l’àmbit 

familiar, social, cultural, laboral, etc. 

 

3. Tots els ciutadans, sigui quina sigui la seva rellevància social, haurien de gaudir 

del dret a preservar els seus records per al coneixement de generacions 

futures.  

 

4. Els records particulars de tots els ciutadans són un patrimoni col·lectiu que no 

podem deixar perdre i el fet de preservar-lo ens ennobleix i ens fa millors com a 

poble. 

 

5. La nostra identitat individual, familiar, local o nacional és inseparable del 

coneixement i reconeixement del nostre passat i és per tant un deure individual 

i col·lectiu tenir-ne cura i establir sistemes que permetin transmetre la seva 

coneixença als nostres descendents. 

 
Nom ............................................................................................................. 

En nom de: ................................................................................................... 

Mail: .........................................   Signatura: 

Tel. contacte: ........................... 

A . .... de .................. de 20 ......  
 

 

 

 

Procuraré fer conèixer els principis de l’Associació El Llibre de la Vida, en la mesura i 

medis que estiguin a les meves mans, vetllant per la seva bona imatge. 

 
* El signant tindrà dret a utilitzar la imatge (logo) de l’Associació “El Llibre de la Vida” en les seves 

accions de comunicació, sempre que aquestes no siguin contràries a la seva bona imatge. 

 

* L’Associació “El Llibre de la Vida” accepta i agraeix molt especialment aquesta adhesió, per la seva 

ajuda en l’assoliment de l’objectiu de preservar els records. 

 

Podeu fer arribar el vostre recolzament a : info@llibredelavida.com 


