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Dades de l’experiència:
"El projecte Memòria Viva té un doble objectiu: per un costat ajudar la gent gran a formar-se
en l'ús de les TIC, i per l'altre, aprofundir en un tema de la història local que reconstruïm entre
tots a partir dels records, del material antic, fotografies, enregistraments sonors, vídeo, i una
exposició que és la cloenda del treball sobre un tema. Per a tots els participants en el projecte
és tan important el procés d'aprenentatge i construcció conjunta com el producte final
accessible a tothom, bé a través de l'exposició o a través d'Internet en la base de dades de la
memòria viva".
Les vivències, l'experiència de la vida, la maduresa o la saviesa són valors que tots trobem en la
gent gran, que moltes vegades ens meravellen amb les explicacions dels seus records, amb els
seus consells. Hi ha una memòria amagada a l'interior de cada persona que pensem que és bo
que pugui sortir a l'exterior, que es pugui conèixer, que se'n pugui fer la màxima difusió, no
sols entre el col·lectiu de gent gran, sinó a altres col·lectius, de manera especial a infants,
adolescents i joves, des de les escoles o instituts a les organitzacions de lleure.
És per això que pensem que aquest projecte que anomenem Memòria Viva és beneficiós per a
molts. Primer ho és per a la gent gran que hi participa, a qui animem a fer memòria, a recollir i
recuperar informació en diferents suports (text, àudio, fotografies, vídeo), a organitzar el
material que elaboren de manera que pugui ser entenedor i, finalment, a publicar-lo a
Internet. Però també ho és per a altres persones grans que busquen en aquests treballs punts

de referència vital i, a més a més, per a altres col·lectius que, pel seu interès cultural, humà o
de valors de tot tipus, vulguin accedir a materials de ben segur molt importants des del punt
de vista social i educatiu, tant des de la perspectiva d'eines didàctiques com de la de
coneixements i continguts valuosos. Així doncs, a part de suposar una ocupació i un
entreteniment de la gent gran en el tema específic d'història local que es triï, comporta també
una formació d'usuari en l'ús d'eines informàtiques de tractament, cerca, elaboració i
publicació d'informació, així com les eines de comunicació interpersonal o grupal que ens
ofereix Internet.
Per tot això que acabem d'esmentar, hem dut a terme aquest curs sobre "La història local des
de la memòria dels seus protagonistes" en el qual els assistents, de forma individual o en petit
grup, s'han posat d'acord sobre un tema a treballar o a aprofundir relacionat amb la història
del segle XX i, més concretament, amb la història local. Han estat molt importants les fonts
d'informació de la gent gran: els seus records, objectes antics, fotografies, la visió personal dels
fets, la seva opinió. No ens ha interessat tant en aquest projecte el que hagin pogut trobar a
revistes, llibres o altres webs. La memòria col·lectiva d'un poble es nodreix de les memòries de
tots i de cadascun dels seus habitants i de la seva voluntat de projectar-se cap endavant.
L'objectiu principal del projecte és establir un model pedagògic innovador que a partir de
l'interès que genera la història viscuda i amb l'ajut de les tecnologies de la Societat de la
Informació permeti que la gent gran es formi en l'ús de les TIC i les utilitzi en la generació de
continguts que recullin experiències, vivències i punts de vista sobre diferents aspectes del
segle XX molt vinculats a la història local, per tal que els permeti formar-se entre ells mateixos
en els valors socials a partir del treball cooperatiu de compartir un intercanvi de coneixements
viscuts amb companys i companyes d'altres poblacions amb els quals han compartit els
mateixos moments històrics amb similituds i diferències que el projecte ens ajudarà a esbrinar.
Com a resultat d'aquest procés es formarà l'Atles de la Memòria Viva: una base de dades a
Internet que contindrà les aportacions de tot@s els/les participants. Aquests disposaran
d'informació, eines i propostes que els estimularan en l'intercanvi de vivències amb la intenció
de consolidar una comunitat de comunicació i d'aprenentatge amb força per fer d'efecte
multiplicador del projecte.
L'adreça del web on queda emmagatzemat tot el que es va elaborant és:
www.atlasdeladiversidad.net/memoriaviva/
Com a objectius específics destaquen:

-

Formar monitors/animadors de gent gran en la dinamització de l'Atles de la Memòria
Viva: coneixement de les eines TIC necessàries per dur a terme el projecte,
metodologia activa d'ensenyament, aprenentatge i animació telemàtica. En aquest
sentit, a banda dels animadors voluntaris o professionals que es vulguin implicar en el
projecte, es farà un esforç especial per procurar que bona part d'aquests monitors
siguin membres actius del col·lectiu de persones grans, tant en l'àmbit de dinamització
didàctica com en el de l'aprenentatge d'utilització d'eines TIC.

-

Crear una comunitat de gent gran a Internet interessada a compartir records,
experiències, punts de vista i materials, de manera que junts contribueixin a la
recuperació de la memòria col·lectiva i ens permetin conèixer millor la història del
segle XX .

-

Oferir formació en l'ús de les TIC a col·lectius de gent gran a partir del centre d'interès
de la memòria viva.

-

Desenvolupar models sostenibles i replicables de bones pràctiques per a la gent gran
en la utilització de les TIC per a l'aprenentatge i la col·laboració.

-

Oferir a la gent gran eines tecnològiques que els permetin treballar col·laborativament
fent ús del programari lliure.

-

Difondre i promoure obertament tant els materials de formació com l'Atles de la
Memòria Viva perquè siguin utilitzats per qualsevol que hi estigui interessat.

-

Innovar en el procés de formació de la gent gran en l'ús de les TIC, proposant la seva
aplicació en una dimensió que els és molt pròxima: el record, la visió i el punt de vista
sobre diferents moments de la seva vida.

-

Crear una base de material de difusió, l'Atles de la Memòria Viva, que reculli les
diferents aportacions individuals o grupals (petits grups) sobre temes importants que
conformen la història del segle XX.
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