Nota de premsa

Memória Activa de la Gent Gran de Sant Martí
Memòria Activa de la Gent Gran és un projecte social i educatiu. Participen gent gran amb molt interès a
apropar-se a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, que volen transmetre l'historia oral i
recuperar així col·lectivament la memòria de cada barri de Sant Martí.
El projecte es desenvolupa mitjançant xerrades, escrits col·lectius, trobades grupals, circuits fotogràfics i classes
d’informàtica. Així, la gent gran intercanvia vivències, anècdotes, fotografies, articles de diaris utilitzant
l'inform-àtica, smartphones i tabletes digitals. El projecte compta amb la participació i la col·laboració del
Districte de Sant Martí, Ajuntament de Barcelona i de l’Obra Social “La Caixa”.
Al projecte també hi participa gent gran voluntària que acompanyen en aquest procés d’aprenentatge,
produint un estímul positiu entre tots els participants. Aquest model els permet una nova forma d’aprendre, els uns
dels altres i cada vegada més els fa sentir útils en una societat en constant canvi.
En aquest curs assisteixen uns 36 alumnes repartits en 4 casals del districte: CGG Joan Casanelles, CGG Joan
Maragall, CGG Quatre Cantons i CGG Verneda Alta. Aquests assisteixen a classes dues hores setmanals en període
escolar i investiguen sobre diversos temes: costums i tradicions, associacions culturals i veïnals,
cooperativisme, masies antigues, barraquisme, comerços i oficis antics, immigració, postguerra, indústries i
fàbriques, urbanisme i transport entre altres temes.
Al mes de maig (dimarts 13 i dilluns 26) i juny (dilluns 2) s'han organitzat caminades per els qui estiguin
interessats a conèixer l'historia pel barri a partir de les vivències de la gent gran. Per al dia 28 de maig
està prevista la visita a l'exposició "Barcelona en Postguerra, 1939-1945". En el Casal GG Joan Casanelles els
participants han creat 2 relats grupal "Campanades" basat en la tradició oral i les experiències viscudes.
Aquest serà presentat al concurs de relats escrits per persones majors de RNE.
El projecte compta amb una pàgina web (www.memoriactiva.cat) que presenta les activitats programades i
també la recopilació de la història oral de cada participant.
Objectius del projecte.
- Promoure el dret a l'educació de persones adultes, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
- Estimular l’autoestima de la gent gran a través de la capacitació digital i la participació ciutadana.
- Afavorir les relacions laborals i socials a partir de la creació de grups entre participants voluntaris i alumnes.
- Que la gent gran descobreixi les possibilitats de comunicació, cerca i obtenció d’informació que les TIC poden
proporcionar a la seva vida quotidiana.
- Crear vincles entre la gent gran i les diverses entitats del districte.
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Memòria Activa Gent Gran activitats programades:
1.Coneix el barri amb la gent gran de Sant Martí
Casal GG Quatre Cantons. Sortida, dimarts 13 de maig, 17 hrs.
Lloc: Camí Antic de València, 96 (entre Bac de Roda i Espronceda) Veure mapa
Durada: 1,30 hrs aprox. (2,20 km). Farem un “stop” a la cafeteria del Centre Moral i Cultural, per compartir històries o
fotografies antigues amb els participants.
Casal GG La Verneda Alta. Sortida, dilluns 26 de maig, 9.30 hrs.
Lloc: Metro Bac de Roda Linea 2. Rambla Guipúscoa 42. Veure mapa
Durada: 2,30 hrs aprox. (4,22 km) Al final del recorregut farem un aperitiu en el restaurant "La Vinya" per compartir
experiències o fotos antigues del barri.
Casal GG Joan Maragall. Sortida: Dia dilluns 2 de Juny, 9.30 hrs.
Lloc: Carrer Bermejo 1-5. Veure mapa
Durada: 3,30 hrs aprox. (7,65 km)
Farem un “stop” a la cafeteria de Palo Alto, per compartir històries o fotografies antigues amb els participants.
S'ha de confirmar assistència al correu: memoriactivagg@gmail.com
Activitat gratuïta
2. Visita guiada a l’exposició Barcelona en Postguerra, 1939-1945.
Data i hora: dimecres 28 DE MAIG de 10.30 a 12.30 hrs.
Lloc: Castell de Montjuïc. Carretera de Montjuïc, 66
L’entrada reduïda 3 euros al Castell de Montjuïc. Exposició gratuïta
S’ha de confirmar al més aviat possible ja que hi ha places limitades al correu electrònic: memoriactivagg@gmail.com
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