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Dades de l’experiència:
"Des de l'Espai de la Infància hem engegat el projecte "Grans en un petit barri" al barri del
Poble-sec. Es tracta d'un projecte a través del qual els nostres infants s'apropen al col·lectiu de
gent gran que viu a la nostra comunitat i a les entitats en les que participen de cara a tenir un
millor coneixement de les seves inquietuds, necessitats, etc... per tal de dissenyar accions que
ajudin a una millor qualitat de vida".
El Poble-sec ha estat un barri caracteritzat per una alta taxa de població envellida fins
l'arribada de nous col·lectius que han portat un augment de la natalitat important. Això ha fet
que el barri es revitalitzés amb grups d'edats més joves, però alhora ha portat la necessitat de
realitzar un treball important de cara a la convivència, prevenint possibles conflictes derivats
del xoc intergeneracional. Des de l'Espai de la Infància pensem que la millor manera de fer
aquesta prevenció és potenciant les interaccions entre infants i gent gran i ajudant a engegar
accions en les quals comparteixen un espai i un temps de manera agradable.
En la realització del projecte hem pogut comptar amb la col·laboració de moltes de les Entitats
que treballen amb gent gran al barri (Centre Cultural Tomàs Tortajada, Casal d'Avis del Poblesec, Residència Pere Batllori, etc), les quals han estat encantades amb la idea de dur a terme
aquest treball i ens han donat moltes facilitats per poder-lo dur a terme. D'aquesta manera
hem pogut estar amb diverses tipologies de gent gran: actius, amb malalties pròpies de l'edat,
persones més aïllades,... . Això ha permès que els infants es fessin una idea més global dels
perfils que composen aquests col·lectius alhora que han pogut conèixer els serveis que els
atenen.
Els infants han pogut conèixer de primera mà experiències dels nostres avis/es a partir de
xerrades, entrevistes, etc. alhora que han pogut experimentar en la seva pròpia pell algunes de
les problemàtiques que pateixen, a través d'activitats dirigides a tal fi i dissenyades pels propis
nens i nenes. D'aquesta manera han pogut adquirir el coneixement necessari per tal de poder
dur a terme activitats encaminades a una millora de la qualitat de vida d'aquest col·lectiu.

La culminació del projecte es va materialitzar en una festa que els infants van preparar en la
qual hi havia activitats especialment dirigides a la gent gran del barri però que va ser oberta a
la resta de la comunitat: adults, petits, etc.
Els infants a mesura que han anat treballant han creat vincles profunds amb les persones grans
amb les que s'han relacionat. Tant és així que moltes de les persones han passat a fer visites als
infants i, fins i tot, alguns infants s'estan veient amb alguns dels avis fora de del servei.
El resultat de la experiència ha estat molt satisfactori ja que els nens han après a ser molt
autònoms en la realització d'activitats per la resta de la comunitat, per la qual cosa, s'han
convertit en veritables agents dinamitzadors.

Redacció: Espai Infància, juny 2011
Aprenentatges que s'han donat:
-

Sensibilització amb el col·lectiu de gent gran del barri.

-

Detecció de les problemàtiques que pateix aquest col·lectiu.

-

Elaboració i utilització de tècniques de recerca d'informació.

-

Organització i planificació del treball.

-

Utilització dels recursos de la comunitat

-

Actuar com a agents dinamitzadors dins la comunitat.

-

Comprometre's i responsabilitzar-se davant altres persones.

Descripció del servei:
Els infants del barri del Poble-sec a través de la interrelació amb la gent gran del barri, han
pogut estar a prop d'ells, conèixer-los i aprendre de les seves experiències.
A través de les activitats que han creat han apropat la gent gran a altres col·lectius alhora que
han sensibilitzat a la comunitat de les problemàtiques que pateixen, reconeixent-los un paper
important. Alhora s'ha promogut l'intercanvi intergeneracional ja que a les activitats han
participat persones de totes les edats, però en especial altres nens del barri.

Àmbits de servei: Intercanvi generacional
Nivells educatius: Educació en el lleure
Edats dels participants: 5-8 anys, 8-10 anys, 10-12 anys
Data d'inici del projecte: novembre 2010
Data de finalització del projecte: juny 2011
Entitats que participen a l'experiència: Centre Cultural Tomás Tortajada, Esplai Santa Madrona,
Casal de Gent Gran del Poble-sec, Residència Pare Batllori, Pla Comunitari Poble-sec

Dades de contacte:
Adreça: C/ Concòrdia, 33
Població: Barcelona
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 93 324 85 38
Correu electrònic: espaiinfancia@yahoo.es

