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LA GRAN PANTALLA - FESTIVAL INTERNACIONAL DE LES
PERSONES GRANS DE BARCELONA (3ra edició)
La GRAN pantalla és un espai dedicat a la trobada cinematogràﬁca intergeneracional.
Projectem pel·lícules i curtmetratges que ofereixen noves mirades sobre el fet de ser gran. El
nostre objectiu és desmuntar els estereotips que existeixen en la societat sobre les persones
grans i promoure l’envelliment actiu, a través de la reﬂexió i el debat que inspira el setè art.
Duració: 12 mesos. Beneﬁciaris: 5.000 visualitzacions a Filmin. 1.000 assistents als Cinemes
Girona i més de 250 visualitzacions als cinefòrums i diàlegs online. Entitats: Ajuntament de
Barcelona,
ICEC,
Amics
de
la
Gent,
Filmin,
Cinemes
Girona.
>>
https://lagranpantallafestival.com/ca

#PARLAGRAN MATERNITAT
#ParlaGRAN Maternitat, és un projecte que té per objectiu potenciar les relacions
intergeneracionals per entendre i desmitiﬁcar junts els imaginaris de maternitat al llarg dels anys.
Els temes proposats han sigut: Per què no és la maternitat allò que jo esperava?, per què, faci el
que faci, em sento culpable? Si soc Superwoman, on són els meus superpoders? De veritat no vols
tenir ﬁlls?. Duració: 3 mesos. Beneﬁciaris: 16 dones. Entitats: Ajuntament de Barcelona,
Universitat Pompeu Fabra. >> https://parlagran.elparlante.es/temporada3/

FORMACIÓ EN EDUCOMUNICACIÓ PER A LA CIUTADANIA ACTIVA
La quarta edició de la formació presencial i online en Educomunicació per a la Ciutadania
Activa és un espai de formació teòrica i pràctica. Un espai d'intercanvi de coneixement amb
destacats acadèmics i protagonistes del canvi, des de la teoria i la pràctica i, disseny i
avaluació de projectes educomunicatius.
Edició del llibre amb els millors 20 diàlegs sobre educomunicació. Duració: 12 mesos.
Beneﬁciaris: 13 assistents, 85% Dones. Entitats: Ajuntament de Barcelona, Universitat Pompeu
Fabra, Teleduca, Neret Edicions. >> https://elparlante.es/educomunicacio/

ACCIÓ COMUNICANT SANT GENÍS DELS AGUDELLS I NAVAS – LA SAGRERA
Acció Comunicant crea una sèrie d’accions comunicatives comunitàries elaborades de manera
participativa establint una nova manera de comunicació social, implicant a tots els agents interessats
del territori.
Investigació i diagnòstic amb tots els implicats, treball de cocreació en paral·lel amb persones grans i
joves, retorn als professionals per analitzar i consolidar tot el que ha sorgit del procés mitjançant
assessoraments i formacions i, avaluació i tancament en un esdeveniment de presentació ﬁnal.
Duració: Bianual (24 mesos). Beneﬁciaris: 200, 60% dones. Entitats: Ajuntament de Barcelona, Pla
Comunitari de Navas, Centre Cívic Casa Groga, Institut Vall d'Hebron, Escola Municipal de Segones
Oportunitats, Joves el click, Casal de Gent Gran de Navas, Casal de Gent Gran La Palmera, Casal de
Gent Gran de Sant Genís dels Agudells. >> https://acciocomunicant.elparlante.es/

SINCRONITZA’T
Sincronitza't és un projecte per a la cocreació i la participació, que recolzant-se en les
metodologies del vídeo participatiu, les tecnologies de la informació i comunicació i el
teatre social, pretenen afavorir la vinculació, l'empoderament i el sentit de pertinença
d'adolescents nouvinguts, o en procés d'arrelament, al seu nou entorn, contribuent a la
seva trajectòria educativa i personal. Duració: 12 mesos. Beneﬁciaris: 3 noies i 6 nois.
Entitats: Ajuntament de Barcelona, IES Vall d’Hebron, Centre Cívic Casa Groga.
>> https://sincronitzat.elparlante.es/

FILMINUTS INTERCULTURALS
Filminuts Interculturals és un projecte dut a terme a l'institut Joan Fuster. Els alumnes van
crear per grups uns ﬁlminuts (pel·lícules d'un minut) sobre temes relacionats amb la
interculturalitat.
La formació per a la creació d'aquests curts implica el debat sobre conceptes com
discriminació, rumors, estereotips, racisme, etc., així com una mini formació en guió,
storyboard, gravació i edició de vídeo.
A més, hem implementat la formació al professorat amb l’objectiu de perdurar els
coneixements. Duració: 3 mesos. Beneﬁciaris: 90 estudiants de 1r d’ESO, 50% noies. Entitats:
Ajuntament de Barcelona, Institut Joan Fuster. >> https://ﬁlminuts.elparlante.es/
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VIDEOCLIP CANOVELLES
Videoclip cocreatiu amb un grup de joves de Canovelles.
S’han realitzat sessions de sensibilització amb dinàmiques del teatre social per poder
expressar com se senten i de què volen parlar. De manera participativa, es va crear la
idea i vam rodar el videoclip. Duració: 4 mesos. Beneﬁciaris: 13 joves. Entitats:
Ajuntament de Canovelles, Kl@b, El Local.
>> https://www.youtube.com/watch?v=6z1DJdKUL1Y

LA MIRADA CRÍTICA - SARRIÀ SANT GERVASI
La mirada crítica és una estratègia d'educomunicació que basada en la lectura crítica de mitjans de
comunicació, permet reﬂexionar i discutir sobre rumors, prejudicis i estereotips associats a la diversitat
cultural, amb perspectiva interseccional.
Es va desenvolupar en l’Institut Menéndez y Pelayo, Escola Federic Mistral i l’Escola Nabí. A més, també
s’ha fet una formació al professorat sobre la temàtica. Duració: 6 mesos. Beneﬁciaris: 250 estudiants
de 3r a 6è de l’ESO, 50% noies 11 professors/es. Entitats: Ajuntament de Barcelona, QSL, Institut
Menéndez y Pelayo, Escola Federic Mistral, l’Escola Nabí.
>>https://drive.google.com/ﬁle/d/1UUX6RDWNZHqYlU_SIPISxVOTra6V91zy/view?usp=sharing

PANTALLA BARCELONA - SANT GENÍS
Al llarg de 6 sessions d’entre dues hores i dues hores i mitja cada una s’han presentat 6
pel·lícules i s’ha debatut amb els realitzadors i realitzadores sobre les temàtiques
exposades i els processos creatius per la seva realització. S’ha dut a terme un
recorregut per diferents entitats i s’ha invitat de manera personalitzada als
productors-es, directors-es o persones vinculades amb la temàtica de les obres com als
veïns i veïnes de Sant Genís dels Agudells. Duració: 8 mesos. Beneﬁciaris: 240
persones. Entitats: Ajuntament de Barcelona, ICUB, Centre Cívic Casa Groga.

PANTALLA BARCELONA - LES CORTS
Al llarg de 6 sessions de dues hores, hem cocreat a partir d'una metodologia pròpia en la qual
hem analitzat productes audiovisuals, generat debat i recopilat la informació que va anar
sorgint al llarg del procés, hem realitzat de manera participativa un guió per produir una peça
audiovisual de ﬁcció. Duració: 8 mesos. Beneﬁciaris: 7 persones grans. Entitats: Ajuntament de
Barcelona, ICUB, Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx “Riera Blanca”.
>> https://youtu.be/-dHI_bblWvg

LA GRAN GENT GRAN - LA VIOLETA
Al mateix temps que augmenten les persones grans a Europa, la televisió i la publicitat
ens envaeixen amb cremes per a les arrugues, cirurgies estètiques i milers d'anuncis que
associen la bellesa i la felicitat amb l'eterna joventut. La Gran Gent Gran és una
iniciativa per desmuntar prejudicis i estereotips sobre les diferents maneres d'envellir,
per a la creació i el diàleg col·lectiu. Beneﬁciaris: 6 persones grans. Entitats: Fundació
Pere Tarrés, Ajuntament de Barcelona. >> https://www.youtube.com/watch?v=VHsc9PoEkis

VÍDEO ESPAIS DE GENT GRAN DE L’EIXAMPLE
A partir d'uns grups focals amb persones grans dels diferents Espais de Gent Gran de
l'Eixample, es van escollir sis persones que poguessin representar la diversitat. S'ha
volgut parlar sobre com han viscut la pandèmia amb el tancament dels espais, quina
importància tenen a les seves vides i com se'ls imaginen d'aquí a futur. Duració: 5
mesos. Beneﬁciaris: 24 persones grans. Entitats: Ajuntament de Barcelona, Espais
Municipals de Gent Gran del Districte de l’Eixample, Associació Esportiva l'Eixample.
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Som un col·lectiu professional que compta amb una àmplia trajectòria en la planiﬁcació, la
implementació i avaluació de programes d'actuació amb diversos públics.
Treballem amb administracions públiques, organitzacions privades i del tercer sector. En àrees
de gestió com cultura, joventut, promoció de les persones grans, interculturalitat, acció
comunitària, gènere, serveis socials, educació, etc.
Podem abordar diferents àmbits territorials, des de projectes a escala nacional, comarcal o
municipal, que busquen tenir un major abast i cobertura, ﬁns a accions més concretes que es
poden desenvolupar a un districte o a un barri concret.

>> Tècnics/ques de Cooperació de Lafede.cat - Organitzacions per a la justícia
global www.lafede.cat
>> Tècniques d'igualtat de la Comarca d’Osona https://osonajove.cat
>> Tècnics/ques de joventut de l’Agència Catalana de la Joventut
https://dretssocials.gencat.cat/ca/agenciajoventut
>> Irene Gómez, doctorada UAB https://youtu.be/rjvwRjqJs0M
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