
 
 

No oblidis 

Dades generals: 

Associació Educativa Itaca 

Barcelonès 

Sílvia Martín 

coordinacio@itacaelsvents.org 

Dades de l’experiència: 

Des de l'Associació Educativa Itaca, com Entitat d'Utilitat Pública, hem engegat un nou projecte 

d'acció intergeneracional entre infants, adolescents i joves i persones de la tercera edat, 

persones que han format part de la nostra història, que han configurat el nostre present amb 

els quals hi ha un deute social impagable això és el que recull el projecte "No Oblidis" de la 

nostra entitat. 

Després d'un anàlisi de necessitats realitzat en la confecció del Project Educatiu del Centre, el 

seu consell de direcció va posar de manifest la necessitat de treballar a nivell estratègic un 

projecte que pogués retornar a un col·lectiu com la gent gran el seu esforç i compromís a la 

societat que coneguem i, com afegit, un projecte que pogués beneficiar als nostres infants 

d'una figura que degut als canvis generacionals i socials s'està perdent, la figura de l'avi i l'àvia. 

El projecte "No Oblidis" va néixer com una reivindicació a la societat sobre la importància de 

les figures adultes de la tercera edat i el seu paper fonamental i de reconeixement en el dia a 

dia, són ells memòria viva de la nostra història, com a barri, ciutat i país. Vam planificar un 

conjunt d'accions i activitats degudament programades amb els professionals de l'entitat que 

poguessin permetre apropar i interactuar dos col·lectius com ara la infància i la gent gran. 

Va ser des d'aquest treball d'anàlisi de necessitats i en la fase prèvia al disseny d'aquest 

projecte on es van estudiar diferents experiències i els seus beneficis terapèutics per la gent 

gran i també els beneficis psicopedagògics pels infants i joves arrel del treball realitzat entre 

entitats col·laboradores. 

És per aquest motiu que considerem molt important poder dur a terme aquest projecte sota la 

metodologia d'aprenentatge servei, per poder proporcionar als joves de la nostra entitat eines 

i recursos per apropar-los al col·lectiu de la gent gran i a la vegada que la gent gran pugui 

també conèixer la joventut actual, més enllà dels típics tòpics que envolten aquest col·lectiu. 

Creiem que l'experiència per als nostres joves ha estat molt positiva i directa i que en sortiran 

molt beneficiats. 



 
 

Redacció: Sílvia Martín, maig 2011 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Sensibilització sobre un col·lectiu concret (la gent gran) sovint descuidat, poc valorat i 

poc conegut. 

- Adquirir responsabilitat davant dels compromisos. 

- Sensibilitzar als joves de valors com la solidaritat i el respecte. 

- Conèixer el col·lectiu de la gent gran i prendre consciencia de les seves característiques 

tot potenciant la confiança mútua. 

- Acompanyament a la persona gran. 

- Recursos i eines a través d'una formació per treballar amb les persones en general, i en 

concret amb la gent gran.  

- Interacció entre els dos col·lectius, tan separats generacionalment. 

- Endinsar al jove en el món del voluntariat.  

- Potenciar el compromís i la responsabilitat davant altres persones.  

Descripció del servei:  

El grup de joves de l'Entitat ha realitzat vàries visites i activitats conjuntes per tal 

d’interrelacionar-se amb el col·lectiu de la gent gran del barri. Es tracta d'un apadrinament en 

el qual el jove prèviament ha rebut una formació i una transmissió de valors per poder encarar 

el projecte de la manera més correcta possible. Amb aquesta formació i petites trobades el 

que es pretén es que puguin tenir un lligam amb una persona gran i donar-li continuïtat 

independentment de la finalització del projecte. Per tant, l'objectiu és que les persones grans i 

els joves estableixin un vincle i puguin comptar amb ells per qualsevol necessitat que tinguin 

aquestes persones com acompanyament al metge, ajuda en algunes tasques de la llar o 

simplement gaudir d'una bona companyia. 

Àmbits de servei: Intercanvi generacional 

Nivells educatius: Educació en el lleure 

Edats dels participants: 12-14 anys, 16-18 anys, 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: gener 2011 

Data de finalització del projecte: juny 2011 

Entitats que participen a l'experiència: Associació Educativa Itaca- Club Catalunya Caixa 

Dades de contacte: 

Adreça: C/ Llobregat, 145, 1r pis 



 
 
Població: L'Hospitalet de Llobregat 

Comarca: Barcelonès 

Telèfon: 93 333 86 82 

Correu electrònic: itacaelsvents@gmail.com 

Web: http://www.itacaelsvents.org 

 


