Úbeda, 1950

Sants-Montjuïc inicia una sèrie d’activitats de
relacions intergeneracionals que configuren

És diplomada en infermeria i màster en gerontologia social.

«Aprendre amb la gent gran». En aquest llibre hi

L’any 1989 deixa la seva tasca hospitalària i inicia

trobareu com s’ha desenvolupat aquest programa al

una nova etapa professional al districte de Sants-Montjuïc,

llarg dels seus 25 anys. Podreu comprovar la creixent

on s’incorpora al programa de gent gran.

necessitat social de relació entre generacions

El seu interès per les relacions personals i la creixent

diferents i com l’apropament entre persones grans,

necessitat social d’apropar generacions li permet iniciar,

infants, adolescents i joves permet que, plegats,

l’any 1991, juntament amb tots els professionals de

comparteixin les seves històries de vida.

l’equip, un programa de relacions intergeneracionals que

I també, com aquest coneixement mutu produeix

actualment celebra el 25è aniversari.

un enriquiment personal i social que fa possible la
visualització i la pràctica dels valors oblidats.

LA GENT GRAN

L’any 1991, el Programa de gent gran del districte de
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Presentació

Fa vint-i-cinc anys que el programa «Aprendre amb la gent

Enguany, amb la celebració del 25è aniversari d’aquest

gran» va arrencar a Sants-Montjuïc amb l’objectiu de tren-

programa organitzat des del districte, volem retre un petit

car estereotips entre les diferents generacions. Durant

homenatge a tota la gent gran que hi heu participat, amb

aquests vint-i-cinc anys el programa s’ha consolidat i s’han

implicació, il·lusió i de forma voluntària. Sou un referent

ampliat els eixos de treball per augurar un futur necessari

en l’entorn més proper, però també en les entitats i associa

i, alhora, engrescador. Fins ara s’ha desenvolupat a cinc es-

cions, molts i moltes participeu en el dia a dia dels barris i,

coles de primària, un institut, la facultat de Psicologia, una

entre tots, hem de reivindicar el lloc que us correspon a la

ludoteca municipal, quatre residències de gent gran i tres

societat. Cal posar en valor el vostre coneixement i la vos-

casals municipals.

tra experiència, i tot el temps que dediqueu voluntària-

La relació entre dues persones amb àmplies diferències

ment. També vull fer constar el nostre reconeixement als

d’edat, de diferents generacions, esdevé important per a

infants, als joves, així com als equipaments educatius, a les

totes dues, ja que el coneixement de l’altra enriqueix i fa

residències per a gent gran i als casals que formen part del

créixer personalment, escurça distàncies i fa més fàcil en-

programa perquè creuen en les relacions entre generaci-

tendre la diversitat de la comunitat i, anant més enllà, de la

ons. Tot plegat fa que Sants-Montjuïc sigui un districte

societat on vivim. La interacció i els vincles entre individus

més participatiu i cohesionat.

en diferents moments dels seus cicles vitals mostra que les

Des del districte us animem a compartir vivències i a

distàncies canvien i, en realitat, no hi ha grans diferències:

participar en un programa obert a tothom, «Aprendre amb

tots hem passat pel mateix o hi passarem.

la gent gran».
Jaume Asens i Llodrà
Regidor del districte de Sants-Montjuïc
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25 anys recuperant relacions i creant-ne

De què parlem quan parlem de programes intergeneracio-

gons diferents formats de curs vital, és a dir, diferents ma-

amb la gent gran», sinó d’aprendre qui som i qui són

com ho demostra aquest llibre. Si «Aprendre amb la gent

nals? De generacions? D’edats? D’envelliment? De nens i

neres en les quals, d’una banda, les vides i les trajectòries

aquests altres amb qui ens trobem en la vida i dels quals

gran» ho ha aconseguit, crec que ha estat perquè ha sabut

joves? D’activitats? No, fonamentalment no. Parlem de re-

de vida d’unes persones s’entrellacen amb les dels seus co-

depenem per tirar endavant. Penso en les generacions que

centrar-se en el fonamental —afavorir unes quantes hores

lacions. I això és precisament el que els lectors d’aquest lli-

etanis i, de l’altra, són independents de les estructures so-

ens han precedit i gràcies a les quals vam poder néixer, co-

de relació—, adaptar-se amb flexibilitat a cada context ins-

bre es trobaran: la història detallada d’un programa inter-

cials dins les quals viuen aquestes persones.

mençar a caminar i desenvolupar les nostres vides; i penso

titucional i personal en les seves sis línies d’actuació i, so-

generacional que, en el fons, al llarg dels seus 25 anys d’his-

No obstant això, al que acabem de dir caldria afegir-hi

també en les generacions que hem engendrat, que han ar-

bretot, «viure la diferència com un enriquiment», en pa-

tòria, ha aspirat, sobretot, a facilitar la trobada, la

un matís important: prendre com a motor d’un programa

ribat després i en les quals hem abocat atencions i projec-

raules d’uns dels professionals de les residències implica-

interacció, les relacions i els vincles entre persones i grups

la distància generacional no significa perdre de vista l’evi-

tat il·lusions, presents i futures. Per això, recomano prestar

des en el programa.

generacionals.

dència que aquesta distància és variable, fins al punt que,

una atenció especial als molts moments del llibre en els

La lectura del llibre et deixa amb la sensació d’haver as-

Els programes intergeneracionals són relacionals. Po-

sovint, fa la impressió que desapareix —així ho reconeixen

quals algú reconeix que s’ha quedat sorprès durant la tro-

saborit un procés cuit a foc lent, un procés que va partir

dríem afirmar que tot programa social ho és, però això no

alguns participants del programa «Aprendre amb la gent

bada intergeneracional. Per ventura sor-prendre i a -prendre

d’una preocupació per millorar les oportunitats de les per-

seria del tot cert; dependria del significat que li donéssim

gran» quan, per exemple, afirmen: «Joves i grans no som

no procedeixen de la mateixa arrel llatina prendere? Quan

sones grans d’envellir més bé però que, amb el temps, ha

al terme social; sovint, un programa social ho és sense més,

tan diferents… tots hem passat i passarem pel mateix». Ai-

ens sorprenem, alguna cosa inesperada ens aprehèn, ens

fet un dens recorregut i al capdavall ha acabat demostrant

perquè va adreçat a grups i col·lectius i perquè treballa per

xí, el joc de distàncies canviants i la combinació del que di-

atrapa i aprenem; i, a l’inrevés, tot aprenentatge és una co-

que per envellir bé —
 és a dir, per viure bé la inevitable i

a ells, i perquè persegueix canvis i actuacions que afecten

fereix i del que coincideix col·locat tot plegat en una pers-

sa nova, que ens pren, que ens atrapa: «El que em va sor-

humana experiència del pas del temps, tant les persones

un conjunt de persones. Amb tot, des del meu punt de vis-

pectiva històrica, també constitueix un element central de

prendre més va ser el vincle de confiança que es va crear».

grans com tota la resta hem d’envellir connectats amb al-

ta, en el cas dels programes intergeneracionals, la seva na-

qualsevol programa intergeneracional digne d’aquest

Entrar en relació comporta acceptar el risc d’aprendre i de

tres, en relació amb altres. En el cas d’«Aprendre amb la

turalesa, no tan sols social sinó relacional, és ineludible: en

nom. I «Aprendre amb la gent gran» en dóna prova en

sorprendre’s, i no únicament pel que fa als altres, sinó tam-

gent gran» aquests altres han estat, sobretot, persones

la seva pròpia denominació, el prefix inter indica de mane-

aquest llibre, que no pretén ser una narració històrica si-

bé sorprendre’s un mateix, perquè són les relacions les que

amb diferent posició i identitat generacional, però també

ra evident que aquests programes se centren en el que suc-

nó, sobretot, una invitació a practicar i promoure les rela-

ens porten a ser la persona que som i, per tant, si canviem

de diferent nacionalitat, ètnia, formació, gènere i família.

ceeix entre les generacions i no simplement en el que les ge-

cions intergeneracionals. En definitiva, relacions, cicles i

i ampliem aquestes relacions també ens canviem nosaltres

Tot això fa que «Aprendre amb la gent gran» sigui una

neracions són o fan. És aquí on resideix l’autèntica especi-

cursos vitals, temps i trajectòries de vida, i similituds i di-

mateixos, com reconeix aquest jove universitari en reflexi-

aventura bastant insòlita però molt necessària avui dia,

ficitat d’un programa intergeneracional.

ferències, són peces obligades del puzle d’un bon progra-

onar sobre el que ha après després d’haver participat al

perquè, com molt bé diu un dels pares dels nens partici-

ma intergeneracional i, per tant, són també ingredients fo-

programa «Aprendre amb la gent gran»: «He canviat com-

pants, «la relació intergeneracional és part de l’essència de

namentals d’un llibre com aquest.

pletament i de manera molt positiva».

l’ésser humà, però en aquest món nostre potser s’ha per-

Què vol dir concentrar-se en l’entre diverses generacions? Doncs prendre com a motor prioritari del programa
la distància que hi ha, per definició, entre persones i grups

A més, a aquestes peces, «Aprendre amb la gent gran»

Vint-i-cinc anys d’història són el que són. D’una banda,

de persones les vides de les quals se situen en diferents

n’hi afegeix una altra: un gran èmfasi en l’aprenentatge i

poden semblar molts, de l’altra, només són un comença-

moments dels seus cicles vitals (aquests cicles al·ludeixen a

l’educació. Els programes intergeneracionals són oportuni-

ment. El que és indubtable és que molt pocs programes in-

Mariano Sánchez Martínez

com es combinen el pas del temps i el desenvolupament de

tats d’aprendre, sí, però no tan sols es tracta d’aprendre co-

tergeneracionals poden dir que han arribat a fer tants anys

Professor de Sociologia de la Universitat de Granada

les persones en un context determinat), i succeeixen se-

neixements —com, de fet, ha succeït en el cas d’«Aprendre

i que ho han fet preservant la memòria del que ha passat,

Especialista en relacions intergeneracionals
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dut una mica».
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Introducció

Històricament, l’Ajuntament de Barcelona ha tingut cen-

que els impedia mantenir relacions amb persones d’altres

des de fa un quart de segle, ha demostrat que era un pro-

tres per a persones grans, els que abans s’anomenaven

generacions. Tampoc hi ajudava gaire la imatge negativa

grama necessari i profitós per a totes les generacions im-

«Casals de jubilats», actualment «Casals i espais munici-

que, en general, en donaven els mitjans de comunicació, ja

plicades.

pals de gent gran (CMGG)». Al llarg dels anys, aquests cen-

que poques vegades feien esment de la riquesa personal i

tres han anat evolucionant, tant pel que fa a les infraes-

col·lectiva que pot aportar la seva intervenció social.

tructures com a la seva oferta d’activitats a fi de donar resposta a les necessitats de les persones grans de la ciutat.

Al mateix temps, als professionals que treballen amb diferents grups d’edat, els pot servir per reflexionar i per do-

Entre altres propostes d’intervenció es va pensar en ac-

nar-los algunes idees que els ajudin a desenvolupar altres

tivitats de relació intergeneracional, perquè podien donar

actuacions intergeneracionals; i a les persones grans en

En la dècada de 1990, les jubilacions anticipades van fer

resposta a alguns dels objectius que preteníem aconseguir,

particular, perquè coneguin els avantatges per a elles ma-

que cada vegada fossin més les persones que demanaven

com els de la participació, el compromís personal, el poder

teixes i per a les altres generacions i, d’aquesta manera, de-

fer alguna activitat; eren més joves, tenien altres inquietuds

compartir històries de vida i sentiments, la implicació en el

cideixin participar-hi.

i un altre nivell social i cultural, és a dir, cada vegada les per-

disseny de noves activitats, el voluntariat, la relació amb

sones que venien als centres municipals de gent gran feien

altres grups d’edat... Ara bé, l’any 1990, a escala nacional,

més evident l’heterogeneïtat d’aquest grup social.

no hi havia gaires activitats d’aquest tipus per poder tro-

En aquell moment, el districte de Sants-Montjuïc de

bar informació. Tot i això, l’any 1991 es va iniciar, com a

l’Ajuntament de Barcelona es va plantejar la necessitat

prova pilot, una activitat d’aquestes característiques amb

d’obrir nous camins que permetessin la participació social

els alumnes de 6è curs d’EGB d’una petita escola pública i

de les persones grans com a complement de les actuacions

sis persones grans d’un CMGG i d’una residència munici-

que ja es feien des dels CMGG.

pal. Així començava «Aprendre amb la gent gran».

Aquestes actuacions havien de tenir en compte la diver-

Actualment, després de 25 anys, «Aprendre amb la gent

sitat, la imatge que la societat tenia de les persones grans i,

gran» és tot un programa de relacions intergeneracionals

el que és més important, la imatge que elles tenien de si

(PI) que es desenvolupa en cinc escoles de Primària, un ins-

mateixes i fins a quin punt volien canviar-la.

titut, a la Universitat de Barcelona —amb alumnes de se-

En general, les persones grans tenien relació amb persones d’altres grups d’edat dins del seu entorn familiar

gon curs de Psicologia—, amb nens i nenes d’una ludoteca
municipal, en quatre CMGG i en tres CMGG del districte.

(néts, fills, germans, ...), però no era habitual fora d’aquest

Aquesta publicació té dos apartats: el primer recull la

cercle. Normalment, les relacions familiars multigeneraci-

creació del Programa de gent gran, i el segon està dedicat a

onals estan condicionades pel lligam biològic i es vehicu-

«Aprendre amb la gent gran». L’objectiu és el de compartir

len per mitjà de l’afecte, l’economia, les problemàtiques

amb qui vulgui, els inicis d’aquest PI: en què consisteix,

personals i familiars, l’habitatge, etc. Al mateix temps, es

com es desenvolupa actualment i com ha anat creixent.

va detectar un sentiment de solitud i una automarginació

«Aprendre amb la gent gran» està totalment consolidat i,
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Programa
de gent gran
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Els inicis

culturals (audicions musicals, conferències, ...) i esportives

El districte de Sants-Montjuïc està dividit en tres territoris:

lloc, es referien a les culturals (visites culturals, teatre, fo-

Sants-Hostafrancs-La Bordeta, Poble-sec i Zona Franca. Al

tografia, ...), que anaven seguides de les esportives (nata-

juny del 2013 tenia 45.995 persones majors de 60 anys.

ció, gimnàstica, ioga, ...). Entre els motius pels quals no fe-

(excursionisme, gimnàstica, natació, ...).
Pel que fa a les activitats que els agradaria fer, en primer

1

Històricament, en aquest districte sempre hi ha hagut

ien activitats situaven, en primer lloc, la manca de temps,

activitats adreçades a la gent gran, però va ser l’any 1990

possiblement perquè treballaven, seguit del desconeixe-

quan es va detectar que el grup de persones grans cada ve-

ment dels centres on fer-les i de problemes econòmics. Per

gada era més heterogeni i que calia donar-hi una resposta

acabar, els que feien activitats les situaven a casa seva o bé

diversificant les actuacions que s’havien fet fins aleshores i

per compte propi, i un petit percentatge les feien en cen-

començant-ne de noves. A proposta dels tècnics que treba-

tres o entitats del seu barri.

llaven amb les persones grans, es va estudiar la possibilitat

El segon estudi es va fer amb usuaris de CMGG, i ens va

d’estructurar un programa de gent gran segons les neces-

permetre tenir una visió força aproximada de la realitat,

sitats d’aquell moment i destinant-hi personal específic,

per molt que hi havia diferències entre els que anaven a un

amb un pressupost concret i amb uns objectius definits.

CMGG antic, amb poques infraestructures per fer activi-

Es va fer un estudi dels usuaris dels CMGG i també una

tats, i els que anaven a un CMGG relativament nou, ubicat

enquesta a persones que feien els 60 anys, tant si estaven

dins d’un centre cívic amb el qual compartien part de les

jubilades com si no, i que no tenien cap relació amb els

infraestructures i que, per tant, podia oferir més activitats.

CMGG. D’aquesta manera, podíem tenir una certa visió

Els resultats ens confirmaven que els usuaris més joves,

del que feien i una aproximació del que voldrien fer les

amb pensions més altes i que vivien en parella, anaven al

persones que s’acostaven a la jubilació o que ja estaven

CMGG d’un Centre cívic.

jubilades.

Al CMGG més antic hi assistien més aviat les persones

Entre altres coses, a les persones de 60 anys se’ls pre-

que vivien soles, amb un nivell d’estudis més baix, i les que

guntava quines activitats feien i on les practicaven, quines

afirmaven que a casa s’avorrien i que, molt possiblement,

els agradaria fer i, en cas que no en fessin cap, els motius

buscaven un espai de relació i amistat.

pels quals no en feien. Dins les activitats que feien, n’hi ha-

Observant l’àmbit sociofamiliar, es va detectar que la

via d’entreteniment (lectura, manualitats, jocs de taula, ...),

solitud i/o la convivència conflictiva amb la família amb la
qual vivia la persona gran era el problema més freqüent.
La unitat familiar es trencava des de feia anys: pares, fills i

14

1. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.

avis ja no formaven un nucli. Els pares ja no vivien amb els

Font: Lectura del Padró municipal d’habitants a 30 de juny 2013.

fills, i la relació amb els néts era més distant. Les persones

Ajuntament de Barcelona.

jubilades havien perdut el rol que tenien mentre treballa-

15

ven i moltes no en trobaven cap altre, ni cap relació social

mació, sense oblidar les que promovien la relació social. Al

passava a tenir-la un altre usuari de l’activitat. Gràcies a ai-

un punt de trobada on poder tenir i mantenir bones relaci-

gratificant.

mateix temps, es va iniciar un projecte de remodelació dels

xò, la composició de l’òrgan directiu era més dinàmica, ja

ons i compartir interessos diversos, un espai solidari amb

casals més antics.

que no permetia que s’eternitzés la presència de ningú que

els altres i amb l’entorn, coneixedor i part activa del que

persones amb poca formació acadèmica, sense gaires afici-

Quant a l’àmbit cultural i econòmic, la majoria eren

També es va iniciar una intervenció més directa amb les

no fes una activitat. Aquest tipus de gestió es va demostrar

passa a dins i a fora de la vida de l’equipament i amb capa-

ons i d’un nivell econòmic baix. Aquesta realitat feia que

entitats que formaven la Comissió de gent gran del distric-

més participativa i compromesa amb tot el que tenia a veu-

citat d’adaptació a les noves realitats».4

no tinguessin gaire interès a conèixer el ventall d’activitats

te a fi de promoure grups de treball i fomentar que tin-

re amb la dinàmica del casal, perquè cada responsable co-

que podien fer, els centres on practicar-les ni la possibilitat

guessin més implicació i més rellevància en tot el que tenia

neixia perfectament l’activitat que representava i entre tots

de rebre algun ajut en cas de tenir una situació econòmica

a veure amb les persones grans, i que poguessin ser un bon

abordaven les necessitats, les modificacions o les proble-

precària.

canal d’informació per a aquest grup d’edat.

màtiques que podien sorgir, i tots plegats decidien sense

La situació dels habitatges era, en el cas de les persones
d’edat avançada, un altre factor que dificultava la participació i la relació, i que afavoria la solitud, ja que molts edificis no tenien ascensor.

Els casals i els espais
municipals de gent gran

En l’àmbit sanitari, es va detectar que les persones
grans es preocupaven molt de les seves malalties, però no

L’any 1991, al districte de Sants-Montjuïc es regien per la

tenien gaires coneixements sobre la prevenció i/o la pro-

normativa de «Casals de Jubilats» de l’any 1987 ( la pri-

moció de la salut, desconeixien els dèficits propis de l’edat

mera data era de 1982) i es definien com a «centres de reu-

i els confonien amb malalties, i, si patien alguna malaltia

nió dels jubilats del districte on puguin desenvolupar totes

crònica, acostumaven a viure per a ella i no pas amb ella.

les activitats adreçades a ocupar el temps lliure».

Tot plegat, els creava més angoixa i els reduïa les possibilitats de participació.
Amb aquestes premisses, l’any 1991, per una proposta

2

Com a òrgans directius tenien l’Assemblea general,
composta per la totalitat dels socis del casal i per la Junta

Les activitats

que ningú perdés protagonisme. Al mateix temps, els com-

L’any 1991, la majoria d’activitats que es feien als CMGG es-

ponents del «Grup Motor» escollien una persona com a re-

taven adreçades a omplir el temps lliure i eren de caire lú-

presentant del CMGG.

dic (excursions, jocs de taula, petanca, modisteria...).

El «Grup Motor» comptava en tot moment amb el su-

Tenint en compte les possibilitats d’espai i d’organitza-

port i la supervisió d’un tècnic del Programa de gent gran,

ció, a tots els CMGG es comencen noves activitats sense

i els membres es reunien cada quinze dies.

oblidar, com hem dit abans, les de caire més lúdic. S’inicia

Aquest model pilot s’acosta molt al de l’actual òrgan de
govern, la Comissió Gestora.

3

l’Aula Oberta a La Bordeta i al Poble-sec, i diferents activitats, com alfabetització, teatre, sardanes, coral, català, visi-

Actualment, al districte hi ha quatre CMGG (Cotxeres

tes culturals, música, sortides a Collserola. També s’ampli-

de Sants, La Capa, Sant Cristòfol i Poble-sec) i un espai mu-

en altres ja existents, com el ioga, les excursions, la gim-

nicipal de gent gran (Polvorí), distribuïts pels tres territo-

nàstica, les manualitats, ...

ris de Sants-Montjuïc.

Avui dia, a tots els casals i espais de gent gran de Sants-

Tots ells estan adaptats al nou model establert pel Pla

Montjuïc es programen activitats per fomentar hàbits sa-

tècnica i per decisió política, es va crear el Programa de

Aquest tipus de gestió es va modificar al CMGG Cotxeres

de millora de casals i espais municipals de gent gran.

ludables i benestar social, activitats de formació perma-

gent gran, amb el qual s’iniciava una nova etapa adreçada

de Sants que s’inaugurava l’any 1983, i, com a prova pilot, es

Aquests equipaments es defineixen com a «serveis públics

nent i activitats lúdiques i de lleure, i això dóna resposta

a les persones grans amb l’objectiu de promoure la seva

va iniciar un nou model de gestió. Desapareix la Junta di-

municipals adreçats a la gent gran que tenen per objecte

als interessos de les persones grans, tal com marca l’es-

participació i promoció, entenent per promoció el compro-

rectiva i s’estableix com a òrgan directiu l’anomenat «Grup

afavorir la plena integració social de les persones grans,

mentat Pla de millora dels casals i espais municipals de

mís personal que cada individu es fa a si mateix i als altres,

Motor», format per un representant de cada una de les ac-

prevenir situacions d’aïllament social, fomentar la relació i

gent gran, del 2007.

de participar en el seu propi futur i en el de la resta de col·

tivitats que es feien i que obligatòriament l’havia de practi-

la promoció de la participació activa en la vida de la comu-

L’any 1991 també es posen en marxa dues activitats fora

lectius, cosa que permet una millor integració en la socie-

car. Si deixava l’activitat, s’acabava la seva representació i

nitat. La finalitat dels casals i espais municipals és la d’ofe-

de la programació habitual dels CMGG i que pertanyen a

directiva.

tat en què viu. Calia intentar aconseguir la seva implicació,

rir un espai de relació i d’intercanvi, un lloc on formar-se,

i no tan sols com a consumidors sinó també intervenint,
fins on poguessin, en la programació d’activitats. Es van

2. Casals de Jubilats. Normes generals d’organització i funciona-

organitzar noves activitats de caire més cultural i de for-

ment. Octubre, 1987
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4. Pla de Millora dels Casals i Espais de Gent Gran Municipals, 2007,
3. Pla de Millora dels Casals i Espais de Gent Gran Municipals, 2007.

pàg. 26.
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l’àmbit del districte, adreçades a qualsevol persona gran,
tant si és usuària de casals com si no, i obertes també a la

El voluntariat

Beneficis de l’acció voluntària reconeguts
per les persones grans

resta de persones d’altres districtes de Barcelona. Una

cepten més bé les malalties cròniques, ...): «Durant unes
quantes hores m’oblido dels meus problemes».

Les persones grans voluntàries als casals afirmen que són

d’aquestes activitats té a veure amb la promoció de la salut

L’any 1991, la figura de la persona gran voluntària dins els

molts els guanys que obtenen amb el treball voluntari. Pel

Si tenim en compte la definició d’«Envelliment actiu», po-

i una altra amb les relacions entre generacions.

casals era poc coneguda, excepte al CMGG Cotxeres de

que fa als participants en el programa «Aprendre amb la

dem dir, sense cap mena de dubtes que, tant l’acció volun-

Sants que, pel seu sistema de gestió, al qual ja hem fet refe-

gent gran», a més del que expressen verbalment, es confir-

tària als casals com als PI ajuden «al procés d’optimització

La Quinzena de la salut per a la gent gran

rència, n’afavoria el seu protagonisme. En aquest període,

ma en els qüestionaris que responen un cop acabada l’acti-

de les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la

Des de l’inici, l’any 1991 —ara ha fet 25 anys—, és una ac-

el voluntariat ha estat una figura molt important dins

vitat, que es poden veure a l’annex d’aquesta publicació.

finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a

tivitat anual i gratuïta. El seu objectiu principal no és par-

d’aquests centres, tant per la possibilitat d’ampliar les acti-

lar de malalties concretes —tot i que sovint s’acaba par-

vitats que s’imparteixen voluntàriament i sense ànim de

lant d’alguna—, si no que principalment pretén informar i

lucre, com, i això encara és més important, perquè facilita

l

formar en la promoció de la salut física, psíquica i social

un espai social i un rol a la persona que afavoreix la solida-

fins al punt de donar-los seguretat en altres actuacions de la

Per què les persones grans
es fan voluntàries?

parlant d’actuacions o mecanismes per evitar algunes ma-

ritat i la seva implicació en la comunitat. Actualment, al

vida diària: «Tinc més seguretat en la relació amb els meus

Les persones grans que participen als casals com a volun-

lalties, recordant bons hàbits de salut, promovent una ali-

Programa de gent gran hi ha més de 200 voluntaris.

néts», «Tinc menys vergonya a l’hora de parlar en públic», …

tàries ho fan per diferents motius: unes perquè tenen prou

Obliden, durant unes quantes hores, els seus problemes

temps lliure, d’altres perquè estan soles, d’altres perquè

mesura que es fan grans.»6
Alguns dels beneficis són els següents:
Els augmenta de manera molt important l’autoestima,

mentació saludable i l’exercici físic, i mantenint unes bo-

D’acord amb la Llei estatal 6/1996, del voluntariat, s’en-

nes relacions socials. També vol donar a conèixer el que és

tén per voluntariat «el conjunt d’activitats d’interès gene-

personals i, fins i tot són capaços d’afrontar-los de manera

volen ensenyar el que saben i encara d’altres perquè tenen

el procés d’envelliment i els possibles dèficits que poden

ral, dutes a terme per persones físiques de forma lliure, al-

més positiva, perquè el fet de poder compartir experiènci-

clar que volen fer alguna cosa per ajudar els altres.

aparèixer, i els recursos que poden millorar l’estat de salut

truista i solidària, a través d’organitzacions privades o pú-

es semblants amb altres persones de vegades minimitza

—mèdics, jurídics, socials o de consum. Durant quinze di-

bliques i d’acord amb programes o projectes concrets, i

les problemàtiques personals.

es es programen conferències, tallers i activitats que po-

sempre que no es realitzin en virtut d’una relació laboral,

l

Omple un espai de solitud que es transforma en un espai

proper, perquè els fills se n’han anat de casa, etcètera, que

den millorar la qualitat de vida dels assistents.

funcionarial, mercantil o qualsevol altra retribuïda».

de satisfacció: «He conegut altres persones i estic molt

volen participar però no saben com, perquè la seva situació

contenta».

personal els impedeix decidir res o perquè no tenen prou

Aprendre amb la gent gran

de solidaritat i de dedicació de temps personal en benefici

l

Els permet participar i trobar un lloc social on són reco-

informació del que poden fer. En aquests casos, és impor-

És una activitat de relacions intergeneracionals entre per-

d’altres persones, és la base actual dels casals i espais de

negudes, importants i necessàries: «Els joves volen saber

tant la feina dels professionals que treballen amb les per-

sones grans, infants, adolescents i joves que té l’objectiu

gent gran municipals».

coses de nosaltres, ... ens volen ajudar, ... tenen interès a

sones grans, perquè les poden informar i fer que participin

aprendre».

en alguna activitat que els motivi a fer-ho.

El Pla de millora diu: «El voluntariat, entès com un gest

d’apropar-los dins del seu espai habitual (residència,
CMGG, escola, institut, universitat i ludoteca). Al llarg

5

Al Programa de gent gran poden ser voluntaris homes i
dones de la ciutat de Barcelona.

l

l

Poden estimar i sentir-se estimades: «El que més m’ha

d’aquests anys, aquesta activitat s’ha convertit en un PI,

agradat ha estat el carinyo que ens han demostrat».

objecte principal d’aquesta publicació.

l

Es preocupen més de la seva imatge corporal i també

És bastant freqüent trobar persones amb problemes seriosos de parella, de depressió per la mort d’un familiar

L’aportació voluntària és important i molt variada. Els
voluntaris poden col·laborar en el desenvolupament del
CMGG de moltes maneres: impartint classes de les matèri-

descobreixen habilitats de les quals no eren conscients:
«Jo creia que no sabria fer el que em demanaven».

18

Millora la percepció que tenen del seu estat de salut (fan

5. Pla de Millora dels Casals i Espais de Gent Gran Municipals, 2007,

l

pàg. 40.

més exercici físic, alleugereixen els estats depressius, ac-

6. Definició d’«Envelliment actiu i solidaritat entre generacions».
OMS, 1999.
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es que dominen i els agraden, com ara ensenyar anglès, català, alfabetització o cultura general, manualitats, puntes al
coixí, iniciació a la pintura, etcètera. També poden ajudar a
organitzar activitats concretes i fer de suport a altres professionals, com és el cas dels voluntaris d’informàtica, que
dediquen unes hores a reforçar, a alguns usuaris, allò que

Aprendre amb
la gent gran

han après prèviament. Altres poden participar en grups de
treball i debatre qüestions concretes. És a partir d’aquest
voluntariat que la persona gran es torna protagonista.

Com apropem persones grans al voluntariat?
A les persones grans que vénen als CMGG se les informa de
les activitats que poden practicar en l’equipament i, al mateix temps, se’ls ofereix la possibilitat de fer-se voluntàries,
tant per col·laborar amb el casal com per participar en les

En aquest capítol, volem donar a conèixer
el programa de relacions intergeneracionals
«Aprendre amb la gent gran», des del seu
començament, l’any 1991, fins a l’actualitat,
passant per la trajectòria durant aquests anys.

activitats de relacions intergeneracionals. Tot i això, el que
és més efectiu són les explicacions que donen les persones
que ja hi participen com a voluntàries a les altres del seu
entorn perquè creuen que les poden beneficiar.

20

Diríem que, a tall de memòria, pot servir
de guia per a qui vulgui iniciar un projecte
d’aquest tipus. També pot ser una eina
de reflexió davant dels molts avantatges
que té per a totes les generacions que s’hi
impliquen, un estímul per a
la participació de persones grans i un
complement al treball dels professionals
de la comunitat educativa.
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Per què relacions
intergeneracionals?
Justificació

Davant d’aquesta imatge, ens vam fer algunes preguntes: ¿on situava la resta de col·lectius socials l’aportació de
les persones grans, la transmissió de valors socials i morals, l’experiència, la història, les vivències personals, les
tradicions, els sentiments?

Ja l’any 1990, l’augment de l’esperança de vida i la millora

Al mateix temps, els nens i nenes i els joves de la nostra

de les condicions sociosanitàries i econòmiques, junta-

societat assistien ja a un present basat en la productivitat,

ment amb el descens de la natalitat, van fer créixer el nom-

que apreciava la competitivitat i promovia l’individualis-

bre absolut de persones més grans de 60 anys i, paral·

me, que valorava moltíssim la tecnologia avançada i que li-

lelament, el percentatge de població d’aquest grup d’edat

mitava la relació i l’espontaneïtat. Aquestes persones vivi-

era cada vegada més gran. Segons el Padró Municipal, al

en un present de canvis molt ràpids que els oferia un futur

juny de 2013, a la ciutat de Barcelona hi havia 432.476 per-

incert i que no els permetia valorar el passat. La majoria

sones de 60 anys i més grans, 45.995 de les quals correspo-

tenien avis o fins i tot algun besavi, però, generalment, no

nen al districte de Sants-Montjuïc.

compartien el mateix domicili, i les relacions, igual que

7

Moltes persones grans ja vivien soles o independents

passava amb les persones grans, no eren freqüents. Les ac-

dels seus fills i néts, i la relació familiar no era gaire fre-

tivitats que feien tampoc afavorien l’apropament a perso-

qüent. En general, la valoració que feien dels seus néts i né-

nes d’edat i, per tant, la imatge que tenien dels grans era

tes era molt positiva: són de la seva família, els estimen i

prou negativa i, en el millor dels casos, compassiva.

els defineixen com a «bons nois/es», però aquesta valora-

Tot això semblava indicar que havíem de treballar per

ció no l’extrapolaven a la resta d’infants o joves ja que, fora

trencar estereotips i així promoure un canvi social que fes

del nucli familiar, les persones grans tenien poques possi-

compatible la rigidesa amb la generositat, la tecnologia

bilitats de relacionar-se amb aquestes generacions de les

amb la cultura popular, els nous valors socials i morals

quals tenien un concepte força negatiu i que difícilment

amb la tradició, els orígens amb el futur, la història viscu-

podien canviar si no s’hi apropaven i es coneixien.

da amb els canvis socials, l’individualisme amb els senti-

La imatge que, en general, es tenia de les persones grans

ments, la competitivitat amb la riquesa personal. Això per-

no era gaire positiva: eren moltes, vivien molts anys i ne-

metria que, a partir del respecte i de la llibertat, es pogués

cessitaven molts recursos, no produïen (entenent per pro-

dialogar, compartir i treballar conjuntament per a una so-

ducció l’activitat en l’època laboral), eren rígides en les se-

cietat més justa i equilibrada.

ves conviccions i poc obertes als canvis tecnològics.

L’envelliment no ha de significar per a la gent gran una
reducció dels seus drets com a ciutadans. Les persones
grans han de poder ser socialment actives i tenir les matei-
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7. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.

xes possibilitats que els joves i els adults per realitzar-se

Font: Lectura del Padró municipal d’habitants, a 30 de juny de 2013.

com a persones autònomes, amb projectes i amb il·lusions.
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S’ha de rebutjar explícitament l’estereotip segons el

tra hipòtesi de treball era que els infants tenien una idea

qual la persona gran és una càrrega per a la societat. Una

força positiva dels seus avis biològics, però no tant de la

«societat per a totes les edats» ha de reconèixer el valor de

resta de persones grans.

tots els seus ciutadans, tant per les seves contribucions an-

Per introduir aquesta activitat dins la programació es-

teriors com per les actuals. Les persones grans no han de

colar es van escollir els alumnes de cinquè d’EGB, perquè

ser només respectades per la seva contribució en forma de

tenien l’assignatura d’Estadística. Els nens i nenes van ser

treball remunerat en el passat, sinó que se les ha de reco-

alhora enquestats i enquestadors, i tots plegats van treba-

nèixer per la seva aportació com a ciutadans grans, actius

llar els resultats.

dins l’àmbit familiar i en la vida comunitària.

Lògicament, aquests resultats no es podien considerar

Les persones grans són, i han de ser reconegudes, com a

totalment fiables, però sí que ens van donar una idea gene-

ciutadans actius, i s’han de facilitar espais socials que els fa-

ral del que pensaven els nens i nenes de les cinc escoles en

cin visibles i els permetin expressar-se com a tals. En aquest

les quals es va fer el sondeig.

sentit, els programes i projectes intergeneracionals són ins-

Dins la celebració de la Primera Quinzena de la salut

truments per potenciar i valoritzar la seva participació cívi-

per a gent gran (1991), un grup dels nens que van fer l’en-

ca (i així, trenquen els estereotips negatius) i, alhora, cohe-

questa va ser l’encarregat d’exposar públicament davant

sionar la comunitat establint nous vincles emocionals en-

de professors, pares, mares i persones grans assistents a la

tre grans, petits i joves més enllà de l’esfera familiar.

Quinzena, quines eren les conclusions a les quals van arri-

8

Situació dels avis/àvies
Majoritàriament, els nens i nenes no viuen amb els seus avis.
Tenen vius tots quatre avis
Viuen sols
Viuen fora de Barcelona
Viuen fora de Catalunya

Elaboració pròpia. Estudi 1990.
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bar. Ho vam incloure dins d’aquesta activitat, perquè ente-

Els inicis

Valorant aquests resultats segons els quals la majoria
Recordem que l’any 1991 es crea el Programa de gent gran

d’infants estarien disposats a fer alguna activitat amb per-

i que una de les activitats que es volia impulsar era la de les

sones grans, es pren la decisió d’organitzar-ne alguna com

relacions intergeneracionals. Per saber quines possibili-

a prova pilot amb nens i nenes d’una escola, amb persones

tats hi havia, es va fer un sondeig mitjançant un qüestiona-

grans d’un CMGG i d’una residència geriàtrica. Amb aques-

ri distribuït entre alumnes d’EGB. Volíem veure quina opi-

ta experiència pilot volíem comprovar si els nens i nenes

nió tenien dels seus avis i si, donat el cas, voldrien conèixer

pensaven el mateix d’altres persones grans que dels seus

altres persones grans amb les quals no tinguessin cap lli-

avis biològics i, en cas que l’opinió a priori no fos prou po-

gam biològic. Aquest estudi era important perquè la nos-

sitiva, si la relació establerta durant unes jornades els feia
canviar d’opinió.
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Relació amb els seus avis/àvies

níem que un bon indicador de salut social podia ser unes
bones relacions entre generacions.

30%

Un alt percentatge veuen els seus avis un cop a la setmana i gairebé tothom els valora positivament.
Un cop per setmana
Un cop al mes
Gairebé mai
Haurien d’escoltar més els seus avis
És molt útil el que ens ensenyen

No era fàcil, ni ho és, poder treballar amb les escoles,
8. Gárate, González, Mora. Guix. Elements d’Acció Educativa, núm.

per diferents motius. Cada vegada tenen més activitats

315, juny, 2005.

complementàries que, si no són obligatòries, sí que tenen
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Elaboració pròpia. Estudi 1990.
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Possible relació amb gent gran
La majoria no cataloga la gent gran com un grup homogeni, i més del 60% estan disposats
a fer activitats amb persones grans amb les quals no hi tenen cap lligam biològic.
Tenen relació amb altres persones grans
Creuen que no tots els grans són iguals
Ells també poden ensenyar als grans
Voldrien conèixer un casal
Voldrien fer activitats amb gent gran

dència era important, perquè la realitat de les persones

edats i contribuir a trencar l’aïllament de la gent gran en la

grans a les quals volíem que s’acostessin els infants, no era

nostra societat per mitjà d’activitats en les quals intervin-

solament la de persones que fossin actives, amb projectes

guin activament amb persones d’altres edats».9 «Aprendre

de futur i amb bona salut. Calia que coneguessin, encara

amb la gent gran» va ser un dels 658 projectes presentats

que fos mínimament, l’heterogeneïtat del que anomenem

arreu de l’Estat espanyol. Dels 53 premis atorgats, 10 es

«gent gran», tant pel que fa a l’edat com a les actuacions, la

van donar a Catalunya, i «Aprendre amb la gent gran» va

participació, la formació o la situació social, entre d’altres,

ser un dels guardonats, amb una dotació econòmica im-

com a la manca de salut, d’autonomia o d’independència,

portant. Una dotació que obligava a l’ampliació del projec-

d’una família o d’una llar on viure.

te i a la seva continuïtat.

La nostra teoria era que havíem de començar fent una

El premi va donar suport públic a la nostra línia d’actu-

actuació petita que poguéssim controlar directament, per

ació i ens va permetre complir el nostre compromís de

assegurar, si era possible, un mínim d’èxit, de manera que

continuar treballant amb més esforç i amb més il·lusió. Co-

cap dels participants sentís que havia fracassat.

mençava una nova etapa d’«Aprendre amb la gent gran»,

Un cop acabada l’activitat, valoraríem la possibilitat de
donar-li continuïtat perquè no quedés com una activitat
única de relacions entre generacions.

Elaboració pròpia. Estudi 1990.
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Així va començar «Aprendre amb la gent gran», un projecte il·lusionador per a tots els participants.

que s’ha mantingut fins avui dia, si bé amb una ampliació
important a diferents grups d’edat.
Al llarg dels últims 25 anys, s’hi han incorporat altres
escoles, residències per a gent gran i casals municipals, i
s’ha ampliat a un institut, a una ludoteca i a la universitat.

L’any 1993, per decisió del Consell de les Comunitats

Per acabar aquesta introducció, direm que, avui dia,

Europees, es declara Any Europeu de les persones grans i

«Aprendre amb la gent gran» consta de sis línies de treball
diferenciades, però amb els mateixos objectius generals.

interès per a la mainada: educació vial, protecció contra

Pel que fa a les persones grans, calia trobar-ne unes

de la solidaritat entre generacions. Alguns dels objectius

incendis, cura de la higiene bucal, prevenció davant la dro-

quantes que tinguessin interès per conèixer els infants i

que es consideraven tenien molt a veure amb els que nos-

goaddicció, promoció d’una alimentació saludable, ... A

per relacionar-s’hi unes quantes hores. Es va detectar un

altres plantejàvem des del curs 1990-1991. Al mateix

més, dedicar unes quantes hores a la relació entre els in-

petit grup de sis usuaris del CMGG Cotxeres de Sants que

temps, per commemorar-ho, la Fundació ”la Caixa” va fer

fants i les persones grans era complicat. Es va escollir una

també estaven disposats a acceptar el repte d’anar a l’esco-

una convocatòria d’iniciatives entre generacions a la qual

de les cinc escoles que havien participat en l’enquesta, con-

la i que els alumnes poguessin visitar el casal per compar-

es podien presentar projectes de caire intergeneracional.

cretament l’escola Barrufet. Es tractava d’una escola peti-

tir amb ells alguna de les activitats que practicaven (ioga,

«Aquesta convocatòria va ser pensada per promoure nous

ta, molt activa i que, des de feia temps, comptava amb la

manualitats, gimnàstica i jocs de taula).

projectes relacionats amb la solidaritat entre generacions i

col·laboració d’alguns avis i àvies dels alumnes per fer al-

Finalment, vam exposar la nostra proposta a la direcció

per millorar la qualitat i l’abast d’alguns projectes en curs

gun taller (cuina, fusteria, cosir, ...). La direcció de l’escola,

de l’Equipament municipal Josep Miracle, format per una

a fi de facilitar l’augment de recursos humans i institucio-

juntament amb el claustre de professors, va valorar la nos-

residència i per apartaments tutelats, a fi que els infants el

nals compresos en aquesta tasca i assegurant la continuï-

tra proposta i va acceptar el repte amb interès, però sense

poguessin visitar i compartir una estona amb els resi-

tat de les seves actuacions... La finalitat d’aquests projectes

9. Panorama. Barcelona: Fundació ”la Caixa”, abril i novembre de

tenir prou clar quins serien els resultats.

dents. Consideràvem que la inclusió de la visita a la resi-

és estimular la solidaritat entre persones de diferents

1993.
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Objectius

Objectius específics per a les persones grans
l

de la seva pell o de la seva ideologia política o religiosa. El

ha estat la seva vida, com han superat dificultats, guerres i

Posar fi a l’automarginació per por del rebuig. Moltes

fet de compartir amb nens i nenes nouvinguts d’altres paï-

problemes econòmics i socials. Aquest coneixement els

persones grans s’automarginen i, per tant, tenen poca par-

sos i cultures propicia l’acceptació i l’entesa, trenca estere-

permet reflexionar i valorar més el que tenen.

Objectius generals del programa
«Aprendre amb la gent gran»

ticipació social fora del seu àmbit familiar. Hi ha diferents

otips i desmenteix falses afirmacions.

l

motius que poden afavorir aquesta situació. Per a algunes

l

Compartir cultures i tradicions. Poder compartir amb

formar part activa de la societat en què vivim. Una soci-

L’objectiu general i comú per a totes les línies era, i conti-

persones és fruit de la passivitat o de la falta d’il·lusió, per a

nens i nenes d’altres països la seva manera de viure, que és

etat ha de tenir en compte la contribució de tots els grups

nua sent, el d’apropar les persones grans a persones d’al-

d’altres és perquè coneixen els estereotips negatius sobre

molt diferent de la nostra, els enriqueix personalment.

d’edat perquè s’enriqueixi i sigui més justa. Compartint ac-

tres grups d’edat (nens/es, adolescents i joves) mitjançant

elles i no saben com desmentir-los, creuen que les seves

l

activitats lúdicoeducatives, i sempre en el marc de la seva

aportacions seran rebutjades. Un altre motiu és el desco-

cència als canvis tecnològics en elements d’intercanvi

de les persones grans a la societat actual.

vida quotidiana (escola, ludoteca, facultat, casal, residèn-

neixement d’activitats que els permetin fer-ho, i finalment,

mitjançant la posada en comú. El diàleg i el coneixement

l

cia i espais oberts del barri). Amb aquesta aproximació es

en altres casos, és perquè elles mateixes creuen que la seva

de l’altre afavoreix una actitud més flexible, menys immo-

solidaritat. Amb el tracte amb les persones grans és més

vol afavorir el coneixement mutu, ja que possiblement ai-

història de vida i la seva experiència, avui, amb la tecnolo-

bilista i la comprensió de molts dels canvis socials.

fàcil que els nens i nenes reconeguin valors que no pas com

xò pot canviar la imatge prèvia negativa que, en general,

gia tan avançada, pràcticament no serveix de res.

l

Convertir la rigidesa de les seves conviccions i la reti-

Comprendre i acceptar noves maneres de viure. La re-

Que s’adonin que tots som necessaris i que hem de

tivitats es poden percebre les capacitats i les aportacions
Reconèixer valors com el respecte, la tolerància i la

a conceptes teòrics dins la formació educativa.

tenen els uns dels altres i, per tant, es poden produir

l

Augmentar-los l’autoestima. Un percentatge elevat de

lació permet posar fi als estereotips i prejudicis envers les

l

canvis d’actitud positius en tots els col·lectius.

persones grans tenen una autoestima baixa, és a dir, es va-

diferents generacions, i el coneixement mutu facilita en-

sors de la tradició i la cultura popular. Al llarg dels anys,

En resum, es vol promoure la relació entre generacions

loren poc, s’accepten poc i s’estimen poc. Aquesta situació

tendre i acceptar altres maneres de viure.

les tradicions i la cultura popular han anat canviant, i són

a fi que aprenguin a valorar-se i a respectar-se mútuament.

els acosta a la solitud i dificulta la seva relació i participa-

Apropar-se
Relacionar-se

COMPARTIR
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les persones grans les que poden explicar com eren abans,

ció social. La intervenció en aquestes activitats pot produ-

Objectius específics per a nens i nenes

ir una millora del concepte que tenen d’elles mateixes.

l

Entendre la jubilació com una norma social no associ-

ja que ho han viscut en primera persona.
l

Conèixer part de la cultura catalana al voltant de la

Trobar un espai social on la presència de les persones

ada a la passivitat. Entre els infants és habitual confondre

sardana. Molts nens i nenes són nouvinguts i, aprenent a

grans és valorada i necessària. Les relacions intergenera-

jubilació amb inactivitat, sedentarisme i manca de projec-

ballar la sardana i coneixent tot el que l’envolta, tenen

cionals faciliten la possibilitat d’aportar la seva vàlua, d’en-

tes de futur. Les activitats conjuntes ajuden a rectificar

l’oportunitat d’acostar-se a la nostra cultura.

senyar i d’aprendre i, per tant, poden sentir-se personal-

aquesta idea.

ment molt satisfetes.

l

l

Entendre la vellesa com una part del procés de la vida

Objectius específics per als joves

Participar socialment com a agents transmissors dels

i no com una malaltia. Molts infants associen vellesa amb

En el cas dels joves i adolescents, a més dels objectius ante-

valors apresos, de la cultura popular viscuda, de la his-

persona malalta. La participació en aquestes activitats els

riors, es pretén:

l

Conèixer-se

Identificar les persones grans com a agents transmis-

tòria passada i de l’experiència. Poder compartir la histò-

possibilita entendre l’envelliment com una etapa més de la

l

ria viscuda per la persona gran és important per a les al-

vida en què es poden produir una sèrie de dèficits i limita-

dels uns i dels altres permet, en ocasions, treballar conjun-

tres generacions, ja que permet comparar, valorar i reflexi-

cions, però que no s’han d’identificar obligatòriament amb

tament.

onar abans de prendre una decisió.

les malalties.

l

Valorar la memòria històrica. Davant del mateix fet

Conèixer les possibilitats de la gent gran i les històri-

històric, cada persona ha tingut una vivència diferent, i la

nouvingudes. Moltes persones tenen una tendència al re-

es viscudes. La relació farà possible que coneguin de pri-

seva versió enriqueix i complementa la història que es co-

buig que els impedeix valorar la persona al marge del color

mera mà què fan, i què poden fer, les persones grans, com

neix per mitjà dels llibres.

l

Canviar els prejudicis en relació amb les persones

Generar ponts intergeneracionals. El coneixement

l
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l

Trencar estereotips i prejudicis. El diàleg i la relació fa

que es puguin trencar molts dels estereotips atribuïts a les

Objectius específics per als equipaments
residencials

demanin participar en el programa «Aprendre amb la gent

l Nens i nenes de diferents cursos de cinc escoles
d’Educació Primària.

No és fàcil que, per iniciativa pròpia, aquestes persones

Obrir els equipaments a les escoles i al barri. D’aques-

gran», perquè creuen que no tenen res per aportar a gene-

Al principi, l’any 1991, es començava l’activitat amb alum-

Reconèixer que les persones grans són necessàries.

ta manera, els nens es poden adonar que les residències no

racions més joves, perquè es consideren inferiors, antics, i

nes de cinquè curs d’EGB i es mantenia fins al vuitè. Actual-

La relació amb les persones grans permet conèixer-les i re-

són asils ni guetos, i que les persones que hi viuen, si bé

no valoren gens la seva pròpia contribució.

ment, s’inicia amb alumnes de cinquè d’Educació Primària

conèixer la vàlua de les seves aportacions.

amb mancances i malalties, tenen una vida digna. Alhora

El fet d’haver d’anar a l’escola, a l’institut o a la univer-

i es continua a sisè curs, perquè després se’n van a instituts

els residents es beneficien de la companyia de nens i nenes.

sitat els fa pensar que han de tenir una formació acadèmi-

diferents. Hi ha dues escoles que han inclòs les relacions in-

ca; els costa molt entendre que la seva aportació es basa en

tergeneracionals al seu currículum escolar i, en aquests ca-

diferents generacions que es relacionen.
l

l

Desenvolupar empatia i comprensió. Posar-se en la si-

l

tuació de l’altre facilita l’enteniment i la comprensió d’actuacions que a priori semblen negatives o mancades de v alor.
l

Trobar punts d’unió. L’aproximació entre generacions

Objectius específics per als casals
l

Promoure les relacions entre generacions. Compartir

fa que mitjançant el coneixement sigui més fàcil trobar

activitats entre persones grans i nens i nenes facilita el co-

punts que els uneixin i que, per tant, puguin compartir i

neixement de l’altre, i això permet trencar alguns estereo-

treballar plegats.

tips que afecten totes dues generacions.

les seves vivències, experiència i opinions sobre els altres.

sos, podem treballar amb els alumnes de tots sis cursos.

Moltes vegades, la por del rebuig és un altre dels impedi-

Joves estudiants de segon curs de Psicologia
de la Universitat de Barcelona.
l Adolescents de 4t d’ESO d’un institut.
l Infants d’una ludoteca d’edats compreses
entre 2 i 12 anys.
l Usuaris de quatre residències geriàtriques amb
centres de dia i/o apartaments tutelats.
l Usuaris de tres CMGG del districte
de Sants-Montjuïc.

ments que els frena a l’hora d’implicar-se.
En general, no són conscients que la seva acció voluntària generaria importants beneficis per al col·lectiu amb el
qual treballarien i també per a ells mateixos. La tasca dels

Objectius específics per a la família
l

Redescobrir els avis i àvies com a membres impor-

Població a la qual s’adreça

tants de la família. La quotidianitat de les relacions entre

professionals que organitzen aquest programa és la d’explicar, si cal individualment, que la seva intervenció en
aquestes activitats els pot enriquir molt. Val a dir que quan

l

els néts i els seus avis fa que aquests últims no siguin valo-

Actualment, el programa s'adreça a:

finalment es decideixen a participar-hi, no ho volen deixar.

rats pels joves en la mesura que es mereixen. És mitjançant el contacte amb altres persones grans amb les quals

l Homes i dones de 60 anys o més i/o a majors de 55
prejubilats.

durada de la seva participació la determinen ells mateixos

no tenen cap lligam biològic que, moltes vegades, els néts

Les persones que participen als PI han de ser voluntàries,

(uns quants dies, un trimestre, tot el curs, ...). No reben

s’interessen per la història dels seus avis, del que fan, de les

ja que en el moment en què es rep una compensació econò-

cap indicació específica, només saben que han de treballar

seves il·lusions i de les seves necessitats.

mica s’han de complir obligatòriament unes actuacions

des del respecte. No han de fer de mestres, i tenen la lliber-

Bàsicament es treballa als espais dels centres i equipa-

que impedeixen l’espontaneïtat i la creativitat, que són pi-

tat de modificar el desenvolupament de l’activitat en bene-

ments amb els quals es comparteix el programa (escoles,

lars importants en aquestes relacions.

Objectius específics per als centres educatius
(escoles, instituts, universitats, ...)

Poden treballar en qualsevol de les línies previstes. La

On es fa?

fici del diàleg i de l’interès que mostrin els nens amb els

institut, facultat, residències geriàtriques, casals de gent

Per fer-se voluntari del programa «Aprendre amb la

quals interactuen. Per exemple, en un taller de conversa en

gran i ludoteca), i sempre dins l’horari lectiu. És cert que

Trobar en aquest programa una bona eina pedagògica

gent gran» només cal que la persona adquireixi el compro-

què està previst parlar de com era el transport antigament,

de vegades es fan activitats fora d’aquests espais (tai-txi en

de suport al seu programa educatiu. El contacte entre

mís de compartir la seva història personal de vida i els seus

es pot acabar parlant dels mitjans de comunicació, o en un

una plaça, cant coral en algun auditori, excursions fora de

generacions dins les hores lectives permet al professorat

coneixements fins on ella vulgui, dedicar el temps esta-

taller de country poden acabar ballant un pasdoble. Quan

la ciutat, ...), però sempre, en el cas dels infants i dels joves,

treballar amb els alumnes i fer-los reflexionar sobre els be-

blert per anar als equipaments educatius amb els quals es

treballen amb infants d’Educació Primària se’ls demana

sota la responsabilitat dels professionals del centre educa-

neficis que aporten les relacions intergeneracionals. Això

treballa i fer-ho lliurement i desinteressadament. No cal

que evitin temes relacionats amb política, religió i sexe,

tiu al qual pertanyen.

es treballa des de l’òptica de diferents assignatures.

que siguin usuaris dels casals municipals, sinó que poden

perquè entenem que són qüestions que, tenint en compte

ser veïns de qualsevol districte de Barcelona.

l’edat dels nens, han de ser tractades pels pares.

l
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Línies de treball

Línies de treball i progressió amb els anys

Al llarg dels anys, «Aprendre amb la gent gran» ha desen-

Pel que fa a la gent gran, hi van participar sis persones

volupat sis línies de treball. Totes elles tenen un objectiu

del CMGG de Cotxeres de Sants. Val a dir que tenien interès

comú, però un desenvolupament diferent segons l’edat de

i curiositat per aquesta activitat, però no creien gaire que

la generació amb la qual comparteixen les persones grans.

es poguessin obtenir resultats positius. Ho van fer més per
amistat amb els tècnics que els ho proposaven que no pas

Conèixer
la gent gran

per convenciment propi. En aquell moment va ser molt

Compartir
escola

important la implicació de Narcís de la Pasión, Pau Ribé i

1993-1994

Aquesta és la primera línia de treball, i es va iniciar el curs

Juan Bolea, Teresa Grau, Modest Bertolin i Fina Masip, els

1991-1992 com a prova pilot amb alumnes de sisè curs

quals, igual que Carme Ruiz, van fer l’esforç i van creure

d’EGB de l’escola Barrufet. L’any anterior, aquesta escola

que valia la pena.
Es va escollir aquest CMGG perquè oferia moltes activi-

altres coses, si els infants voldrien tenir relació amb perso-

tats que es podien compartir amb els infants, i perquè està

nes grans amb les quals no tinguessin cap lligam biològic, i

molt a prop de l’escola. La proximitat dels equipaments és

van ser aquests alumnes els que van presentar els resultats

important ja que fàcilment després de les activitats com-

del sondeig a la Primera Quinzena de la Salut per a Gent

partides, es troben pel carrer, se saluden, parlen i poden

Gran. Era una escola petita, molt activa i molt motivada

mantenir una certa amistat.

per treballar les relacions intergeneracionals, i que com-

Els resultats van ser molt positius: les persones grans es

partia amb nosaltres la hipòtesi que aquesta relació podria

van adonar que elles mateixes eren els millors agents pro-

produir canvis d’actitud positius en tots dos col·lectius.

pagandístics per canviar la imatge negativa que, en gene-

Ens vam trobar amb una mestra, Carme Ruiz, la qual,

ral, els infants tenien d’elles. Ja no era el que es deia de la

amb el suport de la direcció i el claustre de professors, es

gent gran, sinó el que feia la gent gran. Aquest convenci-

va entusiasmar amb la idea i va fer tots els esforços neces-

ment va facilitar que moltes altres persones grans volgues-

saris per aprofitar aquesta oportunitat, alhora que arrisca-

sin participar en el projecte.

va al màxim per aconseguir uns bons resultats. Si no

Finalment, l’equipament municipal Josep Miracle (resi-

hagués estat per la seva implicació, possiblement avui no

dència i apartaments tutelats per a gent gran), representat

estaríem parlant d’«Aprendre amb la gent gran». Posteri-

per la seva directora Mercè Mas, també va acceptar el rep-

orment, han estat molts altres professionals d’aquesta es-

te i, en contra del que era habitual aleshores, va obrir les

cola i d’altres els que han seguit amb la mateixa implicació

portes als infants a fi que poguessin conèixer els usuaris i

i que han esmerçat temps i esforços en favor de les relaci-

la seva vida diària.

Escola Jaume I

Des de 1991-1992

Des de 1993-1994

Compartir
universitat
2008-2009

Compartir
cultures

Escola Institució
Montserrat

Escola Carles I
Des de 2010-2011

Des de 1994-1995

1990-1991

Conèixer la gent gran

havia participat en el sondeig que es va fer per saber, entre

Escola Barrufet

Escola Barrufet

Escola Jaume I

Escola Carles I

Des de 1993-1994

Des de 1997-1998

Des de 2011-2012

Facultat de Psicologia
Des de 2008-2009
fins 2013-2014

Escola Perú
Des de 2009-2010

2009-2010

Compartir
institut

IES Montjuïc
Des de 2012-2013

2012-2013

Compartir
l’hort

Ludoteca Olzinelles
Des de 2012-2013

2012-2013

ons intergeneracionals.
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Desenvolupament de les activitats

Conèixer la gent gran. OBJECTIUS

que fossin tan amables, alegres, simpàtics, xerraires i di-

Programació

OBJECTIUS COMUNS
per a tots dos grups d’edat

l

Afavorir el coneixement mutu.

Canviar els prejudicis que poden tenir
els uns dels altres.
l

Promoure actituds positives
en tots dos col·lectius.
l

OBJECTIUS ESPECÍFICS
de cada grup d’edat
Per a les persones grans
l

Posar fi a l’automarginació.

l

Augmentar la seva autoestima.

Ser agents transmissors
de la seva història de vida.
l

Per als nens i nenes
l

Entendre la jubilació com una norma social.

Entendre que la vellesa és
una etapa més de la vida.
l

Conèixer les possibilitats de
les persones grans i també la possible falta
d’autonomia, la invalidesa i/o solitud.
l

vertits, ... no són mal educats ni avorrits».

A l’inici del curs se celebren, a les diferents escoles, reuni-

Quan els expliquem per què ho fem, els parlem de la ne-

ons amb els tutors dels cursos amb els quals es treballarà i

cessitat de relacionar-se per poder-se conèixer i tenir argu-

els responsables del PI. S’estableixen el calendari, l’horari,

ments per mantenir, o bé modificar, els prejudicis que po-

les activitats compartides pels alumnes i la gent gran, el

den tenir, tant els infants com les persones grans.

nombre de nens/es per activitat, i es recorden els objec-

En el transcurs de la trobada, els alumnes es van rela-

tius. També es programa l’agenda amb les residències i els

xant i comencen a fer intervencions, moltes d’elles interes-

casals.

sants, perquè es veu que quan pensen en les persones grans
moltes vegades és en negatiu: «No ens deixen jugar a pilota

Xerrada-col·loqui

al parc», «alguns avis són molt antipàtics», i en canvi, de-

Els responsables del programa fan una xerrada-col·loqui,

mostren que tenen com a referents els seus avis, dels quals

a l’escola, adreçada a nens i tutors. Aquest primer contac-

tenen opinions molt positives: «Els meus avis fan moltes ac-

te serveix per presentar-los «Conèixer la gent gran», expli-

tivitats», «el meu avi sap moltes coses i me n’ensenya».

car-los què volem, per què ho fem, com ho farem i on ho
farem.
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tenia de les persones grans. Per exemple: «No em pensava

Visita a un equipament de persones grans

Al llarg d’aproximadament una hora, parlem del con-

Al cap de pocs dies els nens visiten un equipament munici-

cepte de vellesa com una etapa més del procés de vida, i de

pal per a persones grans (residència amb centre de dia i/o

la jubilació com una norma social que no té a veure obliga-

apartaments tutelats). Aquesta visita és molt important

tòriament ni amb la malaltia ni amb la passivitat.

perquè l’objectiu és que puguin saber, encara que mínima-

S’inicia un diàleg on preguntem als nens quina imatge

ment, que també hi ha persones grans a les quals els falta

tenen de la gent gran i quina creuen que els grans tenen

autonomia, que tenen certs dèficits, problemes socials i/o

d’ells. Les respostes són força interessants, perquè verba-

familiars, que són dependents, que tenen malalties, però

litzen unes imatges negatives però que, en general, adjudi-

que, malgrat tot, també formen part de la societat en què

quen a altres nens. Ells diuen que tenen una bona imatge

vivim.

dels grans, i en canvi, la majoria creu que les persones

Alhora, veuen que molts dels elements d’ajuda que fan

grans no la tenen d’ells. Ens sembla que aquesta expressió

servir (grues, alça del vàter, passamans, timbres d’alarma,

no és sincera i que potser està provocada per la presència

identificació de sales i passadissos amb diferents colors,

dels tutors o perquè, en el fons, creuen que és de mala edu-

grans calendaris per saber quin dia és, estris per menjar

cació pensar malament dels altres. El cas és que a les res-

adaptats a les seves limitacions, ...) que donen seguretat i

postes dels qüestionaris que es fan una vegada acabades

permeten una major autonomia a les persones que tenen

les activitats, la majoria diu que ha canviat la imatge que

més dependència.
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Durant la visita, alguns nens manifesten que parlaran

Un cop acabades totes les activitats, hi ha uns quants

amb cinc minuts de ballar, ja estava cansat. M’ha agradat

tents perquè han pogut ensenyar alguna de les coses que

amb els seus avis dels elements d’ajuda que han vist per si

nens que, després, pel seu compte i fora de l’horari escolar,

molt, ... ells demanaven una altra sardana i nosaltres està-

saben fer i els agrada que els nens que les han après esti-

els volen fer servir per trobar-se millor. «... hi ha una ba-

van al centre a visitar alguna de les persones grans que han

vem cansats, ... ells eren molt moguts i nosaltres estàvem

guin contents.

nyera geriàtrica amb una mena de seient que puja i baixa.

conegut. «He vist que estan molt ben cuidats, ... abans no

rebentats».

També hi ha una dutxa sense graó per a la gent que va en

sabia que la gent gran necessités tant de carinyo, ... m’ha

Si juguen al dòmino, per exemple, la persona gran suma

cadira de rodes...».

sorprès molt que encara que estiguin malalts o “fets pols”,

els punts sense calculadora i molt ràpidament, «... els avis

Finalment, les persones grans que han estat amb la maina-

són feliços».

ens han ensenyat a comptar els punts del dòmino. Es fa ai-

da visiten l’escola. Els infants són els amfitrions i els ense-

Al mateix temps, els infants poden descartar la idea

Visita a l’escola

que les residències són espais tancats on s’abandonen les

Per als residents és un dia festiu. No estan acostumats a

xí: cada desena és un punt, per exemple, si et surt un 25

nyen la seva escola, les instal·lacions, els treballs que fan i

persones grans. Això és molt important perquè actual-

rebre visites de nens, i la seva alegria i xerrameca els com-

són tres punts perquè el 5 està dins la tercera desena, ...

també els comenten el que estudien. És un dia festiu en

ment moltes persones grans, per diferents motius, han

mou. Molts dels residents volen parlar-hi i, fins i tot, perso-

també ens van ensenyar la manera d’endevinar les fitxes

què cada escola prepara l’activitat de benvinguda que con-

d’ingressar en una residència i els néts ho poden viure

nes amb demències o malalties greus responen a l’estímul

que tenien els altres jugadors. Va ser molt interessant».

sidera més oportuna: classes decorades amb murals on hi

com un abandó o un tancament. És el cas d’una nena que

de la presència dels alumnes.

deia, «em pensava que sempre estaven tancats i que els

A ioga, la canalla no pot fer els mateixos exercicis que

ha fotografies i escrits sobre la seva experiència amb la

les persones grans perquè no pot relaxar-se; a manualitats

gent gran, representacions teatrals breus, balls conjunts,

pegaven i els lligaven al llit», ... «tots els avis són molt sim-

Activitats al CMGG

no obtenen el mateix resultat amb l’objecte que fan perquè

donació d’obsequis fets pels nens i les nenes, etc. Precisa-

pàtics i tenen molt humor, ... la Júlia ens va ensenyar la

L’endemà, els nens i nenes van al casal i durant un matí o

no tenen paciència, ... La intenció no és que pensin que les

ment el nom d’«Aprendre amb la gent gran» el van posar, el

seva habitació i hi tenia un mirall que havia portat de ca-

una tarda, hi fan, conjuntament amb els grans, les activi-

persones grans són més que ells, però sí que puguin expe-

curs 1991-1992, els alumnes de l’escola Barrufet que el te-

sa seva i també la màquina de cosir, ... les habitacions les

tats que prèviament han escollit. Les activitats es fan al

rimentar el valor de la tenacitat, quan veuen que repetei-

nien com a títol del mural que van preparar per rebre les

poden decorar com vulguin. Un avi era del Barça i tenia

lloc i a l’hora habituals, i amb tots els usuaris que les prac-

xen alguna cosa que no els ha sortit bé, de la paciència,

persones grans en aquella primera visita a la seva escola.

molts pòsters de l’equip i altres articles. Ens va regalar al-

tiquen. És així com els nens i les nenes viuen la realitat del

quan veuen que s’esforcen a aprendre un exercici nou i ac-

Com a comiat, tots plegats comparteixen un aperitiu.

gunes revistes esportives».

que fan les persones grans, veuen els seus esforços, les il·

cepten que no ho puguin fer perfecte per les seves limitaci-

En algunes escoles són els mateixos alumnes que porten

El dia previst, els infants assisteixen a un d’aquets cen-

lusions que tenen, els projectes de futur, etcètera, i tots són

ons, o quan veuen que si perden una partida de dòmino no

alguna cosa per menjar, perquè els fa il·lusió que hagin es-

tres. Alguns residents, acompanyats de professionals de

actors i espectadors al mateix temps, és a dir, tots són pro-

s’enfaden. «Em pensava que no farien cap activitat i que

tat ells qui l’han preparat. S’ha donat el cas que si algun

l’equipament, els ensenyen totes les instal·lacions. Llavors

tagonistes.

gairebé estarien enfadats, ... jo creia que no respectaven

alumne no ha pogut assistir-hi aquell dia, hi envia un fami-

tenen l’oportunitat de preguntar i d’interessar-se per la vi-

A aquestes activitats, hi assisteixen en grups de 5 o 6

gaire els nens, però ara sé que tots ens tenen respecte, ...

liar perquè els porti el que ell ha preparat. És una estona en

da dels residents (si tenen família, quant paguen, com els

nens o nenes i, en general, comparteixen manualitats, io-

m’ha agradat fer les activitats amb ells, ballar sardanes,

què les persones grans s’obliden de la diabetis o de la hi-

tracten, quins horaris fan, si poden sortir al carrer, si po-

ga, sardanes, coral, memòria, gimnàstica, billar, puntes al

parlar de la seva vida, ... pinten molt bé els quadres i s’hi es-

pertensió que pateixen, i mengen tot el que els nens i nenes

den rebre visites, ...). Per acabar, comparteixen un petit re-

coixí, dòmino, objectes antics, pintura, ... Durant l’activitat

forcen molt, ... jo no sabia que hi hagués casals per a la gent

els ofereixen, per no ofendre’ls. Aquest dia, els sorpresos

frigeri (aperitiu o berenar).

que practiquen, molts infants es sorprenen de no poder fer

gran, i penso que és molt bonic i divertit veure que la gent

són els grans. Es queden impressionats de l’estimació que

La trobada els impacta molt i espontàniament sorgei-

prou bé les coses que els grans els ensenyen o de no ser

gran és tan independent, que no s’avorreix».

els demostren els nens i nenes, del respecte, de l’interès

xen actituds envers les persones més dependents i/o ma-

més ràpids que ells. Alguns diuen: «Jo vaig fer sardanes i

Per als usuaris que comparteixen les activitats és un dia

per explicar-los tot el que té a veure amb la seva escola, i

laltes que sorprenen a tots els professionals. Els fan petons

em pensava que seria avorrit, però no ho va ser. Em pensa-

diferent i agradable. Manifesten que durant una estona

del fet que mostren interès per saber com era l’escola de

i abraçades, els ajuden a caminar, s’ofereixen a donar-los el

va que els avis es cansarien molt aviat però, encara que les

han tornat a ser petits; d’altres se sorprenen de l’educació

les persones grans. Una nena diu: «Els avis s’ho miraven

menjar, els canten cançons, ...

sardanes duressin molt, no es cansaven gens. En canvi jo,

i el respecte que els mostren els nens; alguns estan con-

tot amb molta atenció i deien: “Que ben organitzat!
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Avaluació

Això està molt bé!”, ... en arribar al gimnàs han quedat al·

Cal ressaltar que tot això és possible gràcies a l’interès i

lucinats. Hi ha un matalàs repenjat a la paret i, un avi entu-

a la bona disposició que tenen els mestres de les escoles.

siasmat, ha començat a enfilar-s’hi. Ens ha fet molta gràcia».

Hem de dir que la línia de treball «Conèixer la gent gran»,

Per fer l’avaluació es té en compte l’observació directa, les

La hipòtesi de treball en la qual es basava el projecte era

S’estableix un diàleg molt positiu. Els grans estan molt

l’escola la inclou al seu programa de manera lliure i volun-

entrevistes fetes als professionals implicats, les redaccions

que algunes actituds de rebuig o d’interferència eren fruit

sorpresos de com funcionen les escoles avui dia, de les

tària, i que representa una sobrecàrrega de treball, perquè

i/o dibuixos que fan els nens i nenes, i les respostes dels

del desconeixement i dels estereotips. Si se’ls donava

moltes diferències que hi ha, tant pel que fa als materials

no solament comporta quatre dies en què s’interrompen

alumnes als qüestionaris, i de manera voluntària, les per-

l’oportunitat de tractar-se, podrien modificar les cognici-

que utilitzen com als continguts, de les infraestructures,

les classes, sinó també cal tenir en compte el temps que de-

sones grans, els progenitors, els tutors i els professionals

ons (imatges, creences, etc.) que tenien els nens de la gent

de la confiança que els nens tenen en els professors, de la

diquem a reflexionar amb els alumnes sobre el que s’ha fet.

de les residències (vegeu annex).

gran i a l’inrevés, així com els afectes i les disposicions a

llibertat a l’hora de parlar amb els tutors, de la manca d’au-

Els tutors treballen l’experiència dins l’assignatura que cre-

Jordi Carós, psicòleg de Serveis socials, que va col·

l’acció. Aquesta hipòtesi ha estat confirmada: ja des dels

toritarisme, ... «Ara ja no calen els càstigs que abans ens

uen més convenient i des d’òptiques diferents. Potser en

laborar en la primera experiència pilot el curs 1991-1992,

primers contactes, els nens i les persones grans quedaven

imposaven a nosaltres, ... els nens tenen més confiança en

l’assignatura d’ètica, de llengua, de manualitats, de socials,

deia en les conclusions generals:

sorpresos: els nens de l’energia, la il·lusió i la simpatia de

els professors, ... és molt agradable poder compartir amb

etc., i es pot reflexionar sobre els sentiments, la descripció

ells una estona, ...». També els nens i nenes es sorprenen de

personal, els valors socials i culturals, la tradició, etc.

com era l’escola dels grans (estaven separats per sexe, o bé
ajuntaven en una mateixa aula alumnes de cursos dife-

Si algun tutor no està d’acord a fer aquestes activitats,
la direcció de l’escola no l’hi pot obligar.

citació a l’acció); la gent gran i els nens poden fer activitats
junts, poden criticar-se, jugar, etc.

les persones grans, i les persones grans de l’educació i la
«De les conclusions comunes a les quals van arribar els

tendresa dels nens. Els sentiments entre ells són més posi-

nens i la gent gran el dia 25 de maig, se’n pot extreure una

tius i això es demostra en les relacions que s’estableixen i

impressió molt positiva, perquè els objectius que s’havien

com relaten l’experiència els mateixos protagonistes.

rents, totes les assignatures estaven en un mateix llibre, els

El curs 1993-1994, s’hi incorpora l’escola Jaume I, el

marcat a l’inici del projecte es pot dir que s’han aconseguit.

En les redaccions que fan els alumnes, s’hi observa la

càstigs físics que els aplicaven, etc.). Els alumnes diuen

curs 1994-1995, l’escola Institució Montserrat i el curs

Els nens i la gent gran han fet coses junts, activitats que

necessitat d’aquesta relació i que no és pas tan difícil que

que els agradaria veure’ls més sovint «per continuar conei-

2010-2011 l’escola Carles i. Actualment, «Conèixer la gent

molts d’ells no havien fet mai i que, en qualsevol cas, no ha-

petits i grans s’entenguin, i que tant els uns com els altres

xent aspectes d’ells que no coneixem, i perquè ells cone-

gran» es fa amb aquestes quatre escoles del districte i en

vien fet en companyia de gent gran o de nens amb els quals

necessiten aquesta relació. Les expressions dels nens són

guin aspectes nostres, ... crec que seria una bona influència

col·laboració amb dos CMGG —Cotxeres de Sants i Poble-

no tinguessin cap lligam familiar.

prou espontànies per pensar que han estat dirigides. Cre-

per a nosaltres». Algunes persones grans diuen: «Vaig tenir

sec— i amb quatre residències de gent gran —Pare Batllo-

De fet, ens proposàvem una fita molt ambiciosa, com és

la sort que a la coral hi posessin dos nens davant meu, per-

ri, Mossèn Vidal i Aunòs, Centre Parc i equipament muni-

el canvi o la modificació d’actituds (en concret, dels preju-

També és interessant el que pensen els grans. Gairebé a

què, com que fa molts mesos que no veig les meves nétes,

cipal Josep Miracle. En tres de les quatre escoles es treba-

dicis per raó d’edat). Les actituds es componen de tres ele-

tots els ha sorprès l’afecte i l’estimació espontanis demos-

no vaig poder resistir la temptació i vaig acariciar dues ve-

lla amb alumnes de 6è (dues línees), i a l’altra escola, amb

ments bàsics interdependents. D’una banda, cal tenir una

trats pels menuts. També ells s’han adonat que no tots els

gades els cabells del que tenia més a prop, ... no tan sols sou

els alumnes de 5è curs (una línea). Les activitats es fan

imatge sobre l’objectiu en qüestió (component cognitiu);

menuts menyspreen les persones grans, que com a mínim

vosaltres els sorpresos, nosaltres també; perquè la visió

sempre en horari lectiu.

per exemple, que els nens són uns «bandarres» o que les

els d’aquesta escola valoren l’experiència i els anys com a
font d’aprenentatge.

uen i demanen continuar aquesta experiència.

d’un jovent poc respectuós i passota que, en general, tenia

Durant aquest anys han estat tres escoles (Gayarre,

persones grans són «avorrides». Sobre aquesta imatge es

de vosaltres, s’ha ensorrat com un castell de sorra... la vos-

Pràctiques i Pau Vila) les que, per diferents motius, s’han

fa una valoració, una qualificació de l’objecte, la qual es re-

A més a més de les impressions que ens expliquen en els

tra atenció i les vostres ganes de fer les coses bé em van

quedat enrere, però els anys que hi van participar ho van

vesteix d’una càrrega afectiva, positiva o negativa (compo-

seus comentaris i valoracions, han tingut lloc una sèrie de

commoure, ... hem après una cosa que tal vegada ja teníem

fer amb molt interès i molta il·lusió, i els resultats van ser

nent afectiu): són els sentiments d’afecte o de desgrat que

fets que ens indiquen el bon acolliment de la iniciativa. En

oblidada i és que nosaltres som importants per a ells i ells

molt positius per tothom.

manifesten els nens envers la gent gran o a l’inrevés. I en

primer lloc, hi ha la participació i l’entusiasme que han de-

ho són per a nosaltres. Chapeau! per la idea, que em recor-

darrer lloc, aquesta càrrega afectiva ens impel·leix cap a

mostrat per tot allò que s’ha dut a terme, però també les

da l’escola del Bosc de l’any 1932».

l’acció, ja sigui d’apropament o de rebuig (component d’in-

propostes noves que han sorgit i les activitats paral·leles
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que s’han fet com a complement del projecte, tot i no haver

És així com el curs 1992-1993, a més del programa «Co-

tots es veuen amb prou activitat (viatjant, passejant amb la

Glossa a la mainada

estat programades. Així, les persones grans i els nens més

nèixer la gent gran», s’organitza el que en el seu moment

seva parella, amb esperit jove i alegre, xerraires, fent acti-

			

motivats han quedat per fer altres activitats fora de l’hora-

vam anomenar «Activitats de continuïtat» amb els pio-

vitats, ...). Per completar aquest treball es fan un autore-

ri escolar, com anar a ballar sardanes, organitzar berenars,

ners.

trat (dibuix a partir d’una foto) i també un altre dibuix de

De l’avui en ve el demà.
Sou la llavor, sou el gra;
sou la collita que vindrà.
Sou petits, petits,
però sou una creixença,
una onada de desig.

etc. Altres es saluden o s’aturen a xerrar quan es troben pel

Es programen tallers dins l’escola on es fan joguines an-

com seran quan siguin grans. En alguns dels seus relats, en

carrer, i així mantenen una relació més estable i duradora

tigues, costura, ioga, manualitats, fusteria, ball de sarda-

relació amb els canvis físics, es pot llegir: «Sóc una dona

del que en un principi es podia esperar. Aquest fets ens in-

nes, teatre, escacs i ganxet. Es fan visites a l’Arxiu Històric,

amb arrugues a la cara, els cabells quasi tots blancs i la vis-

diquen que la participació no ha estat pas formal, sinó que

estudis del barri i de les relacions veïnals, del civisme, les

ta cansada, ... amb l’edat m’he encongit una mica i camino

el cor hi ha estat present, i ha esperonat la iniciativa i l’es-

tradicions, l’escola i el tipus d’ensenyament i, posterior-

més lentament que abans, ... tenia els ulls grans i de color

pontaneïtat».

ment, hi ha una posada en comú on el diàleg enriqueix en-

de mel i ara se m’han enfosquit, ...», «vaig en cadira de ro-

cara més la feina que s’ha fet.

des, sóc calb i estic desdentegat, ...». Pel que fa als canvis

Les activitats de continuïtat
Un cop acabat el curs 1991-1992, l’escola Barrufet fa una

En acabar el curs, l’avaluació dels tutors i tutores conti-

psíquics o d’actitud, diuen: «Tinc un esperit juvenil i un

nua sent molt positiva i programem activitats per al curs

sentit de la vida divertit, ... ja he celebrat les noces de plata.

següent, en què els alumnes farien 8è d’EGB.

Tinc ganes de fer viatges arreu del món, i cada dia vaig al

avaluació tan positiva de l’experiència pilot que demana al

Al curs 1993-1994, aquests alumnes ja tenen 13 o 14

Programa de gent gran, del qual depenen les activitats de

anys i és el tercer any que es relacionen amb les persones

relacions intergeneracionals, repetir l’experiència amb els

grans. Com que la majoria són les mateixes, s’ha establert

nous alumnes de 6è curs i donar continuïtat al cursos de

una relació d’amistat i estimació molt fluida i espontània.

7è i 8è per poder mantenir la relació establerta amb els pioners. També els infants demanen aquesta continuïtat, i

En aquest cas es programen activitats on intervé la reflexió sobre la vellesa.

casal a fer moltes activitats, ... sóc una senyora alegre a qui

Potser una era que comença
l’era nova que vindrà
l’era nova que s’acosta
plena d’encís i alegries
que us empeny cap a la vida.

agrada molt xerrar».
Com a comiat d’aquests infants que marxaven de l’esco-

El treball d’aquests tres anys va ser molt interessant per-

la es va fer una petita festa i se’ls va lliurar un dossier on

què ens va demostrar els avantatges de la relació. Els alum-

totes les persones grans i professionals amb qui havien tin-

nes van ser capaços d’aprofundir el concepte de vellesa i la

gut relació durant els tres anys, van escriure unes paraules

seva realitat, i les persones grans es van poder donar a co-

les persones grans que hi havien participat volen repe-

En primer lloc, els alumnes fan entrevistes a les perso-

i els van fer un dibuix relacionat amb el que havien com-

nèixer. Infants i grans van posar en comú sentiments, va-

tir-ho, perquè han trobat un espai social on poden realit-

nes grans on s’interessen pels canvis físics i psíquics que

partit durant els tres cursos. Una persona gran els escriu:

lors, històries i realitats que els van acostar i que van per-

zar-se com a persones, independentment de l’edat que te-

tenen lloc quan ens fem grans i, si és el cas, quins beneficis

«Jo, que quasi sempre he tingut un caràcter seriós, escèp-

metre canvis d’actitud positius en totes dues generacions.

nen. Alguns manifesten: «Per conèixer més els nens i les

té la jubilació. Posteriorment, fan un treball on expressen

tic, no he cregut en res ni gairebé en ningú, ja que la guer-

nenes, ... és una experiència nova per a ells i per a nosal-

com creuen ells que serà en un futur la vida de les persones

ra del 1936 va trencar de soca-rel les més cares il·lusions

tres, ... per coneixe’ns més i poder conversar, ... abans que

grans al nostre país. Reflexionen sobre la salut, els aspec-

respecte al món i la seva gent; ara em sento el més feliç dels

s’acabi el curs aniré un migdia a la porta de l’escola per

tes econòmics, socials, familiars i urbanístics. Per acabar,

mortals, perquè gràcies a vosaltres he tornat a tenir il·

tornar-los a veure, ... quan ens veiem pel carrer l’afecte en-

fan una reflexió sobre com creuen que ells seran quan si-

lusió, ànims i esperança que el dia de demà, vosaltres sa-

cara dura, ... quan veig en Roc, encara que vagi acompa-

guin grans. A les redaccions, es descriuen físicament amb

breu caminar pel sender de la companyonia, de la lleialtat,

nyat d’amics, de la seva mare o tot sol, la seva abraçada i el

arrugues, cabells blancs, bastant calbs, amb ulleres, amb

de l’honradesa...».

seu petó no em falten mai, i no sabeu que feliç que em fa

monyo, amb petits problemes de salut (varices, hiperten-

sentir, perquè a una persona gran com jo, aquest fet l’en-

sió, desdentegats, artrosi...), i alguns amb crosses o fins i

coratja i la fa viure.»

tot es veuen a l’hospital. Quant a la seva actitud, gairebé
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En Narcís de la Pasión els va rebre recordant-los el poema que els va dedicar quan estaven a 6è curs.
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de l’interès dels tutors. Bé és cert que si un docent no creu

Al curs 1993-1994 ja s’està implantant progressivament

cació són una càrrega dins la seva programació, la predis-

l’ESO, això significa que els infants estan a l’escola només

posició personal és diferent i els resultats no són tan posi-

fins a sisè curs i, per tant, no es podien programar les «Acti-

tius com quan els tutors creuen en els avantatges que po-

vitats de continuïtat» que hem descrit a l’apartat anterior.

den aportar els tallers que han de desenvolupar.

gaire en aquesta relació o considera que les hores de dedi-

En aquell moment, l’escola Barrufet va demanar fer ta-

A l’escola Barrufet, la gent gran s’incorpora a fer tallers

llers amb els alumnes de tots els cursos de primària en lloc

dins la programació que l’escola ja té establerta tradicio-

de fer-los solament amb els de sisè curs. És així com s’ini-

nalment dins els diferents cursos. No és el cas de l’escola

cia una segona línia de treball: «Compartir escola».

Jaume i, que havia d’organitzar i donar contingut a una

Aquesta ampliació va significar un avanç important en

nova activitat dins el seu programa educatiu.

la participació de les persones grans i en la relació entre

El disseny és elaborat conjuntament pel claustre de pro-

generacions. Si amb «Conèixer la gent gran» es propicia

fessors de l’escola i pels responsables del PI. En aquell mo-

una primera aproximació entre infants i persones grans,

ment, es va presentar al grup de persones grans que parti-

amb aquesta línia es promou més la relació i el coneixe-

cipaven en les activitats anteriors, per demanar-los la seva

ment de tots dos col·lectius per mitjà de tallers desenvolu-

opinió i la possible participació. Ho van acceptar incondici-

pats a l’escola i, per tant, es pot pensar què poden arribar a

onalment i de forma entusiasta, ja que per a ells era un re-

compartir.

coneixement de la seva participació i aportació personal,

Al curs 1997-1998 s’hi incorpora una segona escola,
Jaume i, amb la qual ja treballàvem en la línia «Conèixer la

per molt que el compromís era de més hores i dies de dedicació, perquè durava tot el curs escolar.

gent gran» des del curs 1993-1994. Aquesta escola es planteja incloure de manera oficial la participació dels grans al
currículum escolar, concretament dins l’Àrea del coneixe-

Desenvolupament de les activitats

OBJECTIUS COMUNS
per a tots dos grups d’edat

l

Relacionar-se i conèixer-se mútuament.

l Compartir experiències i valorar
el passat i el present.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
de cada grup d’edat
Per a les persones grans
Transmetre les seves vivències
i els seus valors.

l

l Comprendre i acceptar les noves
maneres de viure.

Per als nens i les nenes
l Conèixer i respectar els costums
de les persones grans.

l

ment del medi social i cultural, per tot el que té a veure

El mes de setembre es programen diferents reunions amb

amb les actituds, els valors i les normes, en tots els cursos

les direccions de les escoles, amb el claustre de professors

de Primària, igual que ja ho fa l’escola Barrufet. Aquesta

i amb els responsables del PI. Es concreten el calendari i

introducció al currículum escolar era molt important per

els horaris, el nombre de grups i de nens que participaran

a «Aprendre amb la gent gran» ja que, recordem que, enca-

en cada un d’ells, quins espais ocuparan, els materials que

ra que la direcció de l’escola hi estigui d’acord, «Conèixer la

es necessitaran i quines activitats faran com a tallers.

gent gran» només es pot fer si voluntàriament el tutor del

Les activitats que es desenvoluparan es decideixen con-

curs implicat el vol incloure al seu programa docent, men-

juntament tenint en compte l’edat dels infants de cada

tre que la programació d’aquesta segona línia, «Compartir

curs i les possibilitats i coneixements de les persones grans

escola», es converteix en obligatòria, amb independència

que hi participen (explicar contes, construir joguines anti-
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Valorar la solidaritat i la tolerància.

Saber com ha evolucionat la manera
de viure.
l
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gues, fer teatre, ganxet, balls de saló, recordar tradicions,

Treballen a les aules, i els grups són reduïts, de manera

cosir, cuinar, jocs de taula, manualitats, jocs de carrer, sar-

que la comunicació entre grans i menuts és més fàcil i flui-

danes, country, etc.). Al llarg dels anys, les activitats s’han

da. A cada aula hi ha un tutor/a amb la finalitat d’observar

anat modificant, se s’han eliminat algunes i se n’han intro-

el desenvolupament del taller, les actituds, el que es diu, els

L’escola Jaume i va afegir uns objectius generals i uns altres d’específics que tenen a veure amb l’Àrea del coneixement del me-

duït de noves, segons si acomplien o no els objectius pre-

comportaments, etcètera, per poder reflexionar posterior-

di social i cultural. Iñaqui Azcona, cap d’estudis l’any 1997, deia en la seva presentació del projecte: «... no es tracta d’un projec-

vistos. Per exemple, el taller d’escacs és molt interessant

ment amb els alumnes i treure’n conclusions. Només in-

te benèficosocial ni assistencial. El món d’avui dia exigeix integrar matèries, experiències, coneixements. Per aquesta raó, la

però no afavoreix la conversa, o ballar country és molt di-

tervenen quan, de tant en tant, es produeix un conflicte en-

nostra escola aposta per integrar les activitats amb persones grans en la seva programació educativa: visites, trobades, etc. Vo-

vertit però es veuen d’esquena i tampoc propicia la relació.

tre alguns nens o quan s’esvaloten molt. Les persones

lem que la gent gran tingui un paper actiu en la formació de les futures generacions...».

Gairebé a cada curs escolar hi ha algun canvi de profes-

grans no han de fer mai de mestres: aquesta és una de les

sorat, uns perquè canvien de nivell i altres perquè són nous

condicions prèviament acordada.

a l’escola; per això és important recordar-los els objectius i

L’escola Barrufet ha establert una programació de ta-

ressaltar que per aconseguir-los, el més important és la re-

llers en què col·laboren voluntàriament pares, mares, avis i

lació i la conversa, i que l’activitat que es desenvoluparà al

àvies dels alumnes, juntament amb uns quants professors.

taller no és més que l’eina que les propicia. La intenció del

Les persones grans s’incorporen al grup de persones que

taller no és tant que els nens i nenes aprenguin el que està

fan tallers. Hi assisteixen gairebé tot el curs, tres dies a la

previst inicialment, sinó que desenvolupin la creativitat,

setmana, una hora i mitja. Acostumen a ensenyar a cosir, a

que aflorin els sentiments, els valors, que comparteixin

fer ganxet i/o mitja.

unes estones agradables i que tothom s’ho passi bé, ja que,

El curs 2011-2012, l’escola Carles i també demana incor-

d’aquesta manera, s’aconsegueixen els objectius marcats.

porar aquesta línia de treball a la seva programació, però

És habitual que, parlant, les persones grans facin referèn-

només per als alumnes de sisè curs, com a continuïtat de

cia al seu passat, a com es feien les coses abans, en quines

«Conèixer la gent gran», que han fet a cinquè. Durant unes

situacions, amb quin material, etc. També s’interessen pel

setze sessions, entre deu i dotze persones grans fan dife-

que fan els infants i per les seves inquietuds i així, sense

rents tallers, que es poden modificar en qualsevol moment

adonar-se’n, posen en relació el passat amb el present i tre-

segons els interessos de l’escola.

ballen pel futur.

Com es pot veure, la programació és diferent a cada es-

«Compartir escola» comença el mes d’octubre i s’acaba

cola, tant pel que fa al nombre de dies a la setmana com a

el mes de maig o juny. A l’escola Jaume i cada trimestre es

les activitats que es fan segons el cicle, però totes compar-

treballa amb un dels tres cicles d’Educació Primària. Es

teixen els mateixos objectius: relacionar-se, conèixer-se i

programen entre quatre i sis dies per cicle, un cop per set-

compartir. A
 ixò fa evident que aquest programa de relaci-

mana, i d’una durada d’una hora i mitja. Unes 25 persones

ons intergeneracionals no és en absolut rígid i que es pot

grans imparteixen tallers a tots els nens i nenes dels sis

adaptar a les necessitats de cada escola i a les particulari-

cursos (aproximadament uns 300 alumnes d’edats com-

tats dels participants en el programa (infants i persones

preses entre els 6 i els 12 anys).

grans) per aconseguir la meta prevista.
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OBJECTIUS GENERALS
Demostrar que s’han iniciat en la comprensió
del temps històric i d’algunes característiques de
les grans etapes de la història de la humanitat.
l

l Reconèixer i explicar esdeveniments, llocs,
símbols, monuments, personatges, institucions
del passat i del present definidors de la història
del país.
l Reconèixer, valorar i acomplir les normes
socials relacionades amb el respecte a un mateix i
a les altres persones.

Respectar els valors morals, socials i ètics
propis i dels altres a partir de l’exercici dels drets i
deures democràtics en les seves actuacions
confidencials.
l

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Comparar alguns trets elementals en relació
amb l’evolució del treball i de la forma de vida
quotidiana (alimentació, habitatge, vestits,
costums, energia, transport, etc.) en diferents
períodes històrics.

l

l Demostrar sensibilitat pels drets i deures que
tenim uns envers els altres i comportar-se
d’acord amb les normes que regulen la vida
quotidiana dels ciutadans.
l Prendre consciència de la necessitat de fer
aportacions personals a la vida col·lectiva
participant i col·laborant amb els altres i
utilitzant el diàleg per resoldre conflictes.
l Valorar la solidaritat i la tolerància com a
actituds de cooperació entre les persones.
l Valorar i respectar alguns costums i maneres
de viure dels avantpassats, i entendre’ls com
una herència de la civilització.
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El fet de començar els tallers al primer curs d’Educació

d’intercanvi d’experiències s’han dut a terme una sèrie de

sitat a les persones grans, tant perquè poden formar-se en

entre estudiants i persones grans mitjançant un procés de

Primària i continuar-los els altres cinc significa que la ma-

treballs on s’ha desenvolupat tot un seguit d’actituds positi-

allò que els agrada i que els interessa com per la relació

coneixença i de realització de tasques conjuntes que es du-

joria dels alumnes i de les persones grans es veuen durant

ves per part dels diferents estaments participants en el pro-

que s’estableix amb els companys joves. Però nosaltres vo-

rà a terme en diverses sessions. Es valora com un dels as-

molt de temps i poden establir uns lligams d’amistat i d’es-

jecte, [...] els nens s’han adonat de l’existència d’altres per-

líem fomentar una relació entre aquestes dues generaci-

pectes importants en la formació com a persones i profes-

timació que van més enllà de les relacions concretes. Les

sones grans (a part de les de la seva família) que s’interessen

ons basada en el diàleg obert i flexible en la qual, plegats,

sionals de l’ajut».

persones grans veuen créixer els infants, es preocupen

per ells, [...] d’una manera bastant lliure s’ha creat una rela-

aconseguissin conèixer-se d’una manera més personal i no

Com a primera experiència, es va dissenyar un sol dia

pels seus problemes i els ajuden, els aconsellen i, de vega-

ció al voltant de l’elaboració d’un treball manual, de la par-

tant al voltant de la relació que es pot establir estudiant

d’activitat en què es va crear un espai de diàleg i de reflexió

des, fins i tot estableixen una relació amb els seus pares.

ticipació en una representació de teatre o simplement ju-

una assignatura concreta.

entre joves i grans, en grups i en diferents aules de la facul-

Els alumnes desenvolupen un gran afecte pels grans, saben

gant tots plegats a un joc pensat per als avis, [...] els infants

Al començament de l’any 2009 iniciem converses amb

tat, però es va haver d’ampliar a dues jornades perquè així

que no són els seus avis però els tenen molta confiança i

han constatat així que aquesta persona gran és una persona

la doctora Conchi San Martín, professora de la facultat de

ho va demanar la majoria dels participants. La segona jor-

també es preocupen pel que els passa (si estan malalts, si

capaç de fer-los passar una bona estona, [...] s’ha creat un

Psicologia de la Universitat de Barcelona, que impartia

nada es va fer al CMGG Cotxeres de Sants. Els resultats van

un dia no hi van, si se’n van de vacances, ...).

ambient on nens i nenes han intercanviat amb els avis anèc-

l’assignatura «Memòria i representació» als alumnes de se-

ser prou positius, i el curs 2009-2010, «Compartir univer-

dotes, gustos, vivències, [...] en alguns casos hi ha hagut re-

gon curs. Es va fer una valoració de les possibilitats de tre-

sitat» ja es va poder oferir com a seminari de llicenciatura

lacions de gran afecte per part de totes dues bandes».

ballar conjuntament i finalment, aquesta nova línia de tre-

i, posteriorment, com a activitat de grau. L’any 2009, la

ball, «Compartir universitat», començava l’abril del mateix

Fundació Bofill va dotar «Compartir universitat» amb una

any (curs 2008-2009).

ajuda econòmica, dins la convocatòria d’ajuts per a la rea-

Avaluació
Per fer l’avaluació es té en compte l’observació directa i les
entrevistes als professors/es i a la direcció de l’escola.
En aquesta línia de treball, ni els alumnes ni les perso-

Compartir universitat

En la presentació de l’activitat com a seminari, San

lització de projectes d’aprenentatge servei. L’any 2012 va

Martín deia: «Una de les barreres comunicatives més im-

ser acceptat per la Universitat de Barcelona com a Projec-

nes grans contesten els qüestionaris, ja que les respostes

Després de tants anys, «Aprendre amb la gent gran» ja es-

portants és la que sorgeix del fet de crear estereotips de

te d’Innovació i Millora de la Qualitat Docent amb el títol

es repetirien cada curs pel lligam establert any rere any. Al

tava consolidat com un PI interessant i beneficiós per a les

l’altre, ja sigui per raons de gènere, de cultura, d’ètnia o

«Memòries en diàleg: l’experiència de comunicació inter-

començament d’aquesta línia de treball sí que vam voler

persones grans i per als infants. Havia estat reconegut per

d’edat. Això pot implicar fer atribucions errònies de l’altre

generacional com a eina d’adquisició de competències

saber l’opinió de les persones grans que en aquella ocasió

diferents entitats i organismes públics, com ara la Funda-

o dificultar l’escolta i la comprensió pel simple fet de ser

transversals en el grau de Psicologia».

s’hi van comprometre, i van respondre un qüestionari (ve-

ció ”la Caixa” amb un dels premis de la Convocatòria d’Ini-

«jove» o «vell». Aquests aspectes es veuen reforçats per

geu annex). Val a dir que les respostes no es diferencien

ciatives entre Generacions (1993), la Universitat Internaci-

l’enorme ambigüitat del lloc social que s’atorga a les perso-

gaire de l’opinió de les persones grans que participen actu-

onal Menéndez Pelayo (1993), el Centre Pluridisciplinaire

nes grans (de vegades, es transmet una imatge positiva

alment.

de Gérontologie Grenoble (1994), el v Congrés de Ciutats

com un col·lectiu amb experiència i que mereix respecte,

Treballar amb joves d’entre 18 i 28 anys fa canviar el desen-

Desenvolupament de les activitats

L’avaluació conjunta amb la direcció de les escoles i la

Educadores, de Jerusalem (1999), la Revista Interuniversi-

però moltes altres vegades se’n transmet una imatge nega-

volupament i el contingut de la programació, perquè tenen

continuïtat al llarg dels anys ens confirma que aquest pro-

taria de Formación del Profesorado (núm. 45, desembre de

tiva, fràgil, que només mostra les mancances).

altres interessos, altres inquietuds i perquè viuen realitats

grama és una bona eina pedagògica.

2002), el Fòrum social per l’Educació a Catalunya (2005).

«La creació d’espais comuns d’intercanvi entre joves i

Però s’obria un nou repte. Seria tan enriquidor per tothom

persones grans pot afavorir l’establiment d’unes relacions

treballar amb joves? Hi havia algunes experiències valuo-

intergeneracionals reals menys estereotipades, en les

«El treball realitzat amb la gent gran ha assolit i, en al-

ses que apropaven i obrien el món universitari al món de

quals es faciliti una escolta sense prejudicis. Amb aquest

En diferents reunions es concreten el calendari, els ho-

guns casos, superat, els objectius previstos; en un clima

les persones grans. Ha estat un gran avanç obrir la univer-

seminari es pretén ajudar a establir ponts de comunicació

raris, el nombre de grups i el nombre d’alumnes i persones

En algunes de les afirmacions dels mestres es constata
la consecució dels objectius:
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diferents a les dels infants.
Es treballa amb un grup format per uns 40 estudiants i
unes 25 persones grans voluntàries.
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grans per grup, els espais on es desenvoluparan les troba-

Compartir Universitat. OBJECTIUS

des, quines activitats són les més adients per als uns i per
als altres, i es redacten els qüestionaris previs a la primera
trobada i els posteriors, per a la valoració individual i de

OBJECTIUS COMUNS
per a tots dos grups d’edat

OBJECTIUS ESPECÍFICS
per a les persones grans

OBJECTIUS ESPECÍFICS
per als joves

grup.
La metodologia que s’utilitza està més dirigida a la participació activa que no pas a fer una aproximació teòrica
sobre la qüestió. La proposta de reflexió (individual i de

Generar ponts intergeneracionals
El diàleg permet posar en relació valors i maneres
de ser al món i experimentar-ho des d’òptiques
diferents i alhora fer-les compatibles.
l

Trencar estereotips
La relació i el coneixement pot promoure un
pensament flexible i no etiquetador, i es poden
produir canvis positius d’opinió i d’actitud.
l

Intercanviar coneixements i experiències
El tracte enriqueix els uns i els altres en
coneixements i en valors, i permet, comparant, la
reflexió davant la presa de decisions.
l

Crear vincles
Compartir amb generacions diferents permet una
coneixença de l’altre més propera i real i, per
tant, es poden detectar punts d’unió que
afavoreixen la relació i l’enteniment.
l

Poder entendre’s i ajudar-se des del respecte
i la llibertat
L’apropament de generacions diferents fa
possible que es prengui consciència de les
necessitats de l’altre i que se’l pugui ajudar fins
on es deixi, mantenint sempre el respecte i la
llibertat de decisió de cada persona.
l

Comprendre i acceptar noves maneres
de viure
El diàleg i la relació amb els joves permet que
els grans accedeixin al coneixement del seu dia
a dia, de les seves inquietuds, dels avantatges
actuals, dels recursos existents, de la llibertat
que, de mica en mica, s’ha anat aconseguint, i
tot plegat pot fer que les persones grans
entenguin les diferències que hi ha entre la
vida de quan eren joves i la d’ara.
l

Ser agents transmissors del seu passat
Transmetre el passat, posar en valor les
tradicions, la manera de viure, els canvis
sociològics que s’han anat produint, els valors
socials i morals de l’època, ... Donar
importància a aquesta aportació els pot
augmentar l’autoestima.
l

Ser menys rígids en les pròpies conviccions
L’apropament a generacions joves facilita el
coneixement d’altres realitats i els pot fer més
flexibles, i això afavoreix l’enteniment i la
comprensió de les realitats actuals.
l

Reconèixer la necessitat
de les persones grans
L’apropament entre generacions pot trencar
l’individualisme generacional que impedeix
reconèixer, per ignorància, que l’aportació de
la gent gran enriqueix altres generacions.
l

grup) sobre aquest procés relacional serà també un dels eixos clau del desenvolupament del seminari.
S’organitzen un total de quatre sessions: dues a les aules de la facultat de Psicologia i dues en espais municipals
de la gent gran (CMGG, centre cívic o seu del districte). Els
grups que es fan acostumen a estar formats per tres o qua-

Valorar la memòria històrica
El contacte amb les persones grans pot fer
que els joves coneguin la història d’una
època per la qual molts tenen interès i
curiositat. Poden sentir versions dels grans
molt diferents segons les situacions
viscudes, segons la seva ideologia política o
la zona geogràfica on vivien.
És un complement important dels
coneixements que aporten els llibres
d’Història.

tre joves i dues o tres persones grans.

Desenvolupar l’empatia i la solidaritat
Ser capaç de posar-se en la situació de l’altre
afavoreix tenir un millor coneixement de la
pròpia realitat i fomenta la solidaritat.

ar el diàleg. En aquesta primera trobada és difícil que s’ar-

Conèixer la importància de les pràctiques
intergeneracionals com a pràctiques
d’intervenció socioeducativa, però també de
transformació individual i social.

plicat. Val a dir que moltes de les persones grans que hi

l

l

l

Primera sessió
Els grups es distribueixen en aules diferents, i la sessió té
una durada de dues hores. Tothom aporta les respostes a
un qüestionari que prèviament han treballat individualment, i que inclou preguntes sobre la realitat de les persones grans i la dels joves. Els proposem que pensin en quins
problemes creuen que té l’altre col·lectiu i en com es poden
ajudar els uns als altres. Aquesta reflexió serveix per iniciribin a relaxar del tot per començar a parlar obertament,
especialment en el cas dels joves: la seva timidesa, el respecte envers les persones grans i els prejudicis ho fan comparticipen ja treballen en altres línies d’«Aprendre amb la
gent gran» i, per tant, animen els joves a obrir-se. En el
transcurs de les dues hores, la tensió i la timidesa es van
modificant i donen pas a un ambient més relaxat i distès.
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Un estudiant de cada grup pren nota dels temes que es

El canvi de grup sempre és per decisió de la persona que el

tracten en aquesta sessió.

vol fer, que acostuma a ser jove, però, en general, tot el jo-

Avaluació

activitat laboral, ... a mesura que anaven sorgint els temes,
m’adonava que jo anava deixant enrere aquells tòpics més

Al final de la trobada, cada grup acorda els temes que

vent vol repetir amb les persones grans que han conegut.

L’avaluació es basa en l’observació directa, en les entrevis-

tractaran a la trobada següent a fi que siguin d’interès per

Els tallers poden ser de costura, balls de saló, country, cui-

tes amb la professional de la universitat i, també molt im-

També les persones grans manifesten un canvi d’acti-

a tots dos grups d’edat.

na freda, risoteràpia, veure un vídeo de la Guerra Civil,

portant, en la resposta als qüestionaris. Hi ha tres qüestio-

tud envers els joves. «Volem continuar per seguir intentant

típics que tenia al meu cervell, ...».

analitzar refranys, fer un collage d’un tema concret, ... És

naris ben diferenciats: els qüestionaris previs a la primera

comprendre’ns mútuament, ... no correspon a la imatge

Segona sessió

bo recordar que l’activitat del taller continua sent l’eina

trobada, que són iguals per a les persones grans i per als jo-

que tenia d’ells (botelló, drogues, etc).»

Es mantenen els mateixos grups i es continuen aprofun-

que propicia la relació, i que l’aprenentatge no és el més

ves, i que serveixen per iniciar la conversa, els qüestionaris

«Compartir universitat» demostra les coses positives

dint temes tractats a la sessió anterior o bé se n’enceten de

important; així, doncs, no hi ha cap inconvenient a decan-

de l’últim dia, que es fan per grups i que estan consensuats

que aporta la relació personal entre grans i joves, i com es

nous. Tothom ja es coneix i es saluda amb confiança, s’adre-

tar-se cap a una altra activitat no prevista si interessa a

per grans i joves i, finalment, un tercer qüestionari que in-

poden modificar actituds que beneficien les generacions

cen els uns als altres pel nom, s’interessen pel que han fet

tots els components del grup.

clou les reflexions que obligatòriament els joves han de

implicades.

lliurar a la professora de l’assignatura en la qual s’inclou

durant la setmana i tenen ganes de començar. En acabar
aquesta sessió, es fa una primera posada en comú amb tots

Quarta sessió

els grups en una aula gran. La intervenció en públic no és

En aquesta trobada s’acaben els treballs iniciats en la sessió

La majoria de respostes són subjectives i això complica

obligatòria i no hi ha un portaveu de grup, sinó que les in-

anterior. Cada grup escull un portaveu i, junts, elaboren les

la feina a l’hora de tabular-les, però dóna una idea molt

tervencions són a títol individual per explicar què els ha

conclusions de les quatre sessions. A continuació, es fa una

més real del que pensen i han sentit els entrevistats. Les

En general, cada vegada més es detecta la tendència a re-

semblat i com s’han sentit. Hi ha molta participació, però

posada en comú més amplia que la que ja s’ha fet a la uni-

dels joves són prou extenses i, per tant, encara que són

butjar les persones nouvingudes, i aquesta tendència tam-

especialment per part dels joves, que expressen la seva sor-

versitat en què participen no solament els portaveus, sinó

molt interessants, només se n’inclou un extracte (vegeu

bé es troba entre les persones grans. La crisi, els seus cos-

presa davant la facilitat amb què han iniciat una relació

totes les persones que tenen coses a dir. En aquest moment,

annex). Sorprèn com, en tan poc temps, els joves canvien

tums, en alguns casos la seva indumentària, les actuacions

amb persones grans amb les quals a priori semblava que te-

ja es pot valorar els beneficis de la relació, ja que gairebé

la imatge negativa que tenien de les persones grans i en va-

de mendicitat, la manca d’integració que moltes vegades fa

nien molt poc en comú. Pel que fa a les intervencions de les

tothom demana de continuar-la, encara que sigui més in-

loren tant l’aportació com l’experiència, i també com es

difícil conèixer-los i les notícies negatives que en donen els

persones grans, la majoria agraeixen l’oportunitat de ser a

formal (un dinar, una sortida, ...). Finalment, es comparteix

poden ajudar o com poden entendre’s trencant les barre-

mitjans de comunicació, ens va fer decidir a iniciar «Com-

la universitat i poder relacionar-se amb persones joves.

un refrigeri en un ambient distès. El comiat és molt afectiu,

res que habitualment hi ha entre totes dues generacions.

partir cultures».

s’intercanvien telèfons i correus electrònics, es donen les

«La meva opinió era que els ancians, per la repressió viscu-

La nostra hipòtesi era que si acostàvem les persones

Tercera sessió

últimes recomanacions, es lamenten del poc temps que han

da, tenien una mentalitat molt tancada. Que no parlarien

grans als nens i nenes de diferents nacionalitats podria ser

Aquesta trobada i la quarta es fan al districte de Sants-

tingut per conèixer-se millor i es fan petons i abraçades.

de temes «tabú», com el sexe o l’homosexualitat, ... he pas-

que en conèixer-se i relacionar-se, i si afloraven els senti-

l’activitat.

Compartir cultures

Montjuïc, en un equipament municipal. Fins ara s’havien

Durant totes les sessions, tant la professora dels estudi-

sat a tenir una millor imatge d’ells de la que tenia. La seva

ments, algunes de les actituds reticents dels grans en relació

fet en un CMGG, en un centre cívic i, últimament, a la seu

ants com els responsables del PI s’apropen als diferents

mentalitat és molt més oberta del que em pensava, amb

amb els immigrats disminuirien. Al mateix temps, els nens i

del districte. L’espai escollit depèn de la disponibilitat i del

grups amb la intenció de conèixer el desenvolupament per

opinions lúcides i argumentades, ... per a mi, al principi, la

nenes nouvinguts podrien conèixer, per mitjà del joc i la con-

nombre de sales que es necessiten segons el nombre de

més tard poder-lo avaluar i també per poder-lo solucionar

vellesa la percebia com una pèrdua, per la ruptura amb el

versa, part de la cultura catalana. Aquesta relació portava

grups. Els grups comparteixen diferents tallers i no neces-

en cas que sorgeixi algun problema o inconvenient (manca

món laboral, la qual associava amb l’allunyament de l’acti-

implícits el coneixement i la pràctica dels valors que hauri-

sàriament es mantenen els formats en les sessions anteri-

de participació per part d’algun component del grup, excés

vitat social. Tenia una visió que implicava una transició ne-

en de ser comuns a qualsevol cultura o raça, valors com el

ors, i es fa així per afavorir una coneixença més àmplia.

de protagonisme, necessitat de material, ...).

gativa cap a la solitud i el desconcert a causa de l’escassa

respecte, la solidaritat, la tolerància o la llibertat.
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Compartir cultures. OBJECTIUS

OBJECTIUS COMUNS
per a tots dos grups d’edat

OBJECTIUS ESPECÍFICS
de cada grup d’edat

El curs 2009-2010 s’inicia la nova línia d’«Aprendre

català, si l’entenen però no el parlen, quin és el ball típic del

amb la gent gran». Es treballa amb l’escola Perú (actual-

seu país, regió, poble o autonomia, quins són els instru-

ment escola Cal Maiol), que té un 90% de nens i nenes nou-

ments amb què toquen la música d’aquest ball, com és el

vinguts, i s’adreça als alumnes dels cursos 5è i 6è d’Educa-

vestit típic (colors, forma, complements), en quines festes

ció Primària. En una aula de 25 alumnes, podem trobar-hi

es balla aquesta dansa, si es fa un menjar especial per a

15 nacionalitats diferents, la majoria asiàtics, sud-ameri-

aquesta festa, si aquest menjar té un nom especial i en què

cans, uns quants africans i potser només dos o tres alum-

consisteix.

nes catalans.

Apropar infants de diferents nacionalitats i
persones grans perquè puguin conèixer altres
cultures, entres les quals hi ha la nostra,
entendre-les i fer-les compatibles.
l

jançant la conversa i el dibuix— la cultura catalana amb

Per a les persones grans

Desenvolupament de les activitats

les cultures de les diferents nacionalitats dels nens i ne-

Eliminar els prejudicis en relació amb
persones nouvingudes.

Igual que en cada una de les línies anteriors, es fan reuni-

el que l’envolta (què és la cobla i els seus instruments, en

Compartir la seva cultura i les seves
tradicions.

ons amb la direcció i amb el professorat de l’escola per

quines festes es ballava abans, els vestits, els menjars que

consensuar els objectius, programar el calendari, decidir

es feien en aquelles festes, ...). Els infants han d’aportar la

el nombre de grups, el nombre de participants per grup,

mateixa informació però relativa al seu país. En aquestes

les aules on es faran les sessions i el material necessari. El

trobades, una vegada més, es pot comprovar l’interès

professorat ens informa d’algunes característiques perso-

dels uns i dels altres per aprendre plegats. No solament

nals dels nens i nenes d’altres països, com per exemple: els

segueixen el guió establert, sinó que la conversa deriva

alumnes xinesos no accepten el contacte físic (donar-se la

cap a altres temes, com el treball al camp, el paper de les

mà, fer-se una abraçada, un petó, ...), altres alumnes fa poc

persones grans als diferents països, els oficis als seus po-

que són a Barcelona i gairebé no coneixen l’idioma. Aques-

bles, l’escola, els mitjans de comunicació, i sense ado-

ta informació es transmet a les persones grans que partici-

nar-se’n, posen en pràctica valors com el respecte i la to-

pen en el programa, perquè la tinguin en compte a l’hora

lerància envers la diversitat.

l

l

l

Aprendre a ser més tolerants.

Per als nens i les nenes
l

Conèixer part de la cultura catalana.

l

Aprendre a ballar una sardana.

Aprendre valors com el respecte i la
tolerància.
l
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Durant les cinc sessions es pretén compartir —mit-

de relacionar-se amb els infants.

nes. Les persones grans expliquen què és la sardana i tot

Se’ls facilita el dibuix d’un ninot perquè el retallin i el

Per començar, es fa una xerrada a l’escola amb els nens

pintin amb els colors del vestit típic del seu país amb l’ob-

i nenes i algunes persones grans per explicar què es vol fer,

jectiu d’exposar-lo més endavant. En cada sessió, es dedica

per què i com. Es programen cinc dies de tallers, un dia per

un temps a aprendre a ballar una sardana dient la lletra,

setmana durant una hora i mitja. Es fan grups petits, d’uns

que també han de memoritzar. El dia de Sant Jordi, al pati

4-5 nens i nenes i de 2-3 persones grans.

de l’escola i amb les famílies que hi assisteixen, es fa la clo-

També, en aquesta línia de treball, tant els alumnes com

enda, amb una ballada conjunta de la sardana que han

les persones grans han de contestar un qüestionari previ

après. És difícil descriure la imatge dels nens i nenes i les

que servirà per iniciar la conversa i en el qual se’ls pregun-

persones grans ballant una sardana en la qual es poden

ta: nom, edat, temps que fa que són a Barcelona, si parlen

veure nenes amb sari o amb hijab sense cap problema.
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Avaluació

ells proposaven no era possible, però els vam informar de
l’existència del programa «Aprendre amb la gent gran» i

L’avaluació es fa tenint en compte l’observació directa, les

els vam oferim la possibilitat d’obrir una nova línia de tre-

entrevistes amb els tutors/es i amb la direcció de l’escola.

ball que pugui adaptar-se als seus horaris i als objectius

Val a dir que durant les sessions s’observa un apropament

que volien aconseguir.

de les persones grans als infants que va més enllà dels ob-

Les professionals de l’institut van valorar els beneficis

jectius establerts: es comprova que s’obliden de les ètnies,

que es podien obtenir fent un intercanvi intergeneracional

les religions i/o les cultures, i donen pas a un tracte d’igual

i es va estudiar una actuació conjunta.

a igual; sorprenen també les expressions d’afecte, que es

Per a «Aprendre amb la gent gran» era un nou repte per

fan molt habituals (petons, abraçades, ...), i més, tenint en

molts motius. Primer, per poder treballar amb adolescents

compte que molts alumnes, per la seva cultura, no accep-

dins el marc educatiu, perquè és molt difícil entrar a l’ins-

ten a priori aquest contacte físic. Els mestres ens fan veu-

titut. Segon, perquè el casal escollit no havia participat mai

re que molt d’aquests infants han patit una doble separa-

en aquestes activitats intergeneracionals i, tercer, perquè

ció familiar. La primera, quan els pares emigren i ells es

era una gran oportunitat per motivar un grup d’usuaris a

Compartir institut. OBJECTIUS

OBJECTIUS COMUNS
per a tots dos grups d’edat

OBJECTIUS ESPECÍFICS
de cada grup d’edat

l Apropar les persones grans i els adolescents
perquè es coneguin i puguin compartir
experiències i temes d’interès per a tots dos
col·lectius.

Per a les persones grans

Trencar estereotips.

queden amb els avis, i la segona quan es retroben amb els

participar-hi. Aquesta tasca no va ser fàcil, ja que, en gene-

l

seus pares i perden el contacte amb els avis. El fet de com-

ral, eren persones d’edat avançada, que tenien poca activi-

partir unes quantes hores amb persones grans els recorda

tat i moltes pors: por del rebuig, de no creure gaire en els

Promoure la relació com a eina de
coneixement.

la figura dels avis que han deixat al seu país, s’identifiquen

beneficis de la seva aportació, de no saber transmetre les

amb les persones amb les quals es relacionen i sorgeixen

seves vivències, de no ser tinguts en compte... i també amb

sentiments d’estimació.

prejudicis envers els adolescents, perquè creuen que són

Que coneguin els joves com a persones
responsables i solidàries.
l

Que puguin transmetre el seu passat
i la seva història de vida.
l

mal educats, que no escolten, que no volen tenir relacions

Per als adolescents

amb les persones grans i, fins i tot, que són irrespectuosos.

Que coneguin la gent gran com a persones
amb projectes de futur.

Compartir institut

Tot i això, es va oferir aquesta oportunitat a diferents usu-

Aquest línia de treball s’inicia el curs 2012-2013 aprofitant

animar perquè hi participessin. Finalment, dotze persones

que una professora de l’institut Montjuïc que impartia l’as-

grans van estar disposades a intentar-ho.

aris del casal. Se’ls va explicar en què consisteix i se’ls va

signatura educació eticocívica proposa al CMGG La Capa,

Es van fer diferents reunions i, al final, es van poder

fer, amb adolescents de 4t d’ESO, una activitat de volunta-

programar els horaris, el nombre de sessions, el llocs on

riat amb els usuaris del centre. Volia que, amb la pràctica,

desenvolupar-les, el nombre de participants per grup, el

els alumnes poguessin interioritzar més fàcilment els con-

contingut de les trobades i els objectius.

tinguts teòrics de la seva assignatura pel que fa als valors

Es va decidir fer quatre sessions d’aproximadament

que se’ls vol transmetre, com l’empatia, la solidaritat, el

una hora per a cada un dels dos grups de 4t d’ESO, ja que

respecte, la igualtat i d’altres. L’activitat de voluntariat que

tenen dues línies. En cada grup hi participen set estudi-
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l

Que puguin entendre els canvis i siguin
menys rígids en les seves conviccions.

l

l

Que puguin reconèixer valors com el respecte,
l’amistat, l’esforç, la paciència o la generositat.
l

l

Que puguin valorar la memòria històrica.
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Avaluació

ants, per tant, en total són catorze, i dotze persones grans.

Segona sessió

posar als grans que tots, asseguts en cercle dins la seva au-

El nombre de participants és reduït, i això permet fer pe-

L’ambient és més relaxat i es saluden cordialment. Prèvia-

la, fessin un col·loqui per parlar del conjunt de l’experièn-

tits grups de conversa (dos o tres adolescents i dues perso-

ment s’escull un tema monogràfic perquè tothom se’l pu-

cia. A aquesta trobada, van poder assistir-hi i participar-hi

Es basa en l’observació directa, les entrevistes amb els pro-

nes grans), cosa que possibilita una conversa més fluida,

gui preparar abans d’assistir a la trobada. La primera vega-

tots els alumnes del curs, al marge que haguessin fet o no

fessionals implicats i les respostes als qüestionaris per part

tot i que també més obligada. D’aquestes quatre sessions

da, el tema escollit va ser el de la comunicació. Les perso-

les activitats al casal. No hi havia cap tema previst, però la

dels adolescents i de les persones grans (vegeu annex).

per línia (vuit en total), sis es van fer al casal municipal de

nes grans havien d’explicar com es comunicaven i com

trobada va ser molt enriquidora, ja que els joves tenien

L’avaluació va ser molt positiva. Les persones grans que

gent gran i dues, les últimes, a l’institut.

rebien la informació quan eren joves (per carta, telefonant

més confiança i van poder preguntar sobre qüestions que

hi participaven per primera vegada es van comprometre a

Finalment, al mes de gener, es va iniciar la que seria una

a la centraleta del poble, per telegrama, ràdio de galena,

els interessaven, i les persones grans van contestar les pre-

tornar-hi el curs següent, ja que es van sentir reconegudes i

línia més de treball d’«Aprendre amb la gent gran», «Com-

pregoner, etc.). Els joves es queden sorpresos, no acaben

guntes sense cap mena d’inconvenient. Entre altres temes,

van valorar com una cosa molt important la relació amb els

partir institut».

d’entendre com podien viure amb el que ells identifiquen

es va parlar del maltractament a les dones, dels embaras-

adolescents. També els joves estaven satisfets: «És una bona

com a aïllament, si ho comparen amb la vida d’avui dia. En

sos no desitjats, de sexe i de les malalties de transmissió se-

experiència per relacionar-nos amb persones grans que pot-

Desenvolupament de les activitats

contrapartida, els joves expliquen amb un PowerPoint

xual, de les drogoaddiccions i del respecte als pares. Sor-

ser has vist pel barri i que després pots saludar...», «He après

com es comuniquen actualment, és a dir: què són el correu

prenentment, una dona gran va explicar el seu cas perso-

a valorar més les persones grans i a valorar el que tinc».

Primera sessió

electrònic, l’internet, el whatsapp, el facebook, el twitter,

nal de maltractament, i un home va explicar que es va

L’institut creu que aquestes activitats aporten molts ele-

Presentació del contingut del projecte: què volem fer, per

un Iphone, una tablet, el messenger, ... Curiosament, en

haver de casar per un embaràs no desitjat. El temps va pas-

ments per a la formació dels adolescents fins al punt que,

què ho volem fer i com ho farem. Les persones grans tenen

aquesta sessió acaben compartint interessos, ja que algu-

sar molt de pressa, i tothom volia continuar. A la segona vi-

després d’aquesta prova pilot, «Compartir institut» s’ha

un qüestionari amb preguntes relacionades amb la seva si-

nes de les persones grans que tenen mòbil pregunten als

sita a l’institut, l’altre grup d’ESO va fer una presentació

mantingut els cursos següents.

tuació personal que els facilita presentar-se i també ence-

joves com poden fer-los servir per treure’n més profit o per

amb PowerPoint explicant de quin país eren originaris, ja

Els responsables del PI confirmen, una vegada més, els

tar la conversa: com es diuen, on han nascut, quants anys

entendre algunes aplicacions. És una estona entranyable:

que molts eren nouvinguts (situació geogràfica, la mone-

bons resultats obtinguts, i entre ells, el canvi d’imatge que

tenen, què han estudiat, fins a quina edat van anar a l’esco-

uns aprenen i els altres ensenyen sense adonar-se’n. S’esta-

da, els menjars habituals, les seves tradicions, etc.), i des-

sembla que també s’ha produït entre les persones grans en

la, quines activitats fan i on, si tenen família i néts/es i qui-

bleix una relació d’ajuda i de respecte.

prés es va iniciar un col·loqui.

relació amb els joves: «per jutjar-los s’hi ha de conviure, tot

Aquestes sessions a l’institut, amb la participació dels

i que han estat pocs dies», ... «he après la manera com ens

etc. Els joves també porten una llista de preguntes per fer

Tercera sessió

alumnes que no havien fet les activitats al casal, van ser

podem entendre amb els joves», ... «hem après que saben

a les persones grans que afavoriran l’inici del diàleg.

Es fa un taller conjunt de risoteràpia. Si encara quedava al-

molt profitoses per a tots dos col·lectius, ja que van portar

comportar-se i tractar-nos bé».

na relació hi mantenen, per què volen fer aquesta activitat,

Al començament, és una sessió tensa en la qual sobretot

guna reticència a l’aproximació d’uns i altres, amb aquesta

a col·lació temes que no s’havien tractat en les trobades an-

els adolescents presenten una gran timidesa, que no vol dir

activitat, queda totalment oblidada, ja que és un taller on

teriors, i el diàleg va ser enriquidor per a totes dues gene-

manca d’interès; i en el cas d’alguns d’ells, s’hi afegeix el

tots es riuen d’ells mateixos i comparteixen el riure dels al-

racions.

problema de l’idioma, perquè hi ha joves que han arribat a

tres. Posteriorment, es dedica una estona a intercanviar

Barcelona fa molt poc i vénen de països llunyans (la Xina,

impressions.

obligatòriament les mateixes a cada curs, sinó que poden
variar sense canviar els objectius (noves tecnologies, petits

el Pakistan, ...). Els grans, contràriament al que es preveia,
són els que animen els joves a participar fent-los preguntes

Quarta sessió

i trencant el gel. En finalitzar la sessió, la conversa ja és

És fa a l’institut. La primera vegada es preveia una visita a

més espontània i participativa.

les aules i conèixer les instal·lacions, però els joves van pro-
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Les activitats que es fan a les sessions no han de ser

videofòrums, etc.).
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Compartir l’hort

s’aprova. Al principi de l’any 2013 (curs 2012-2013) comen-

L’any 2011 s’enderroca l’edifici contigu a la ludoteca muni-

gent gran», és a dir, «Compartir l’hort».

cipal Olzinelles. La intenció era annexar aquest terreny per
ampliar el pati de l’equipament.

ça la que serà la sisena línia de treball d’«Aprendre amb la
Per començar, l’hort tindrà quatre taules i vuit jardineres, amb possibilitat d’ampliació segons les necessitats que

Des del Programa de gent gran es demanava l’ús d’una

es detectin. Per cada taula, hi haurà quatre persones grans

part d’aquest terreny per fer un hort urbà i crear un espai

que es faran responsables del seu bon funcionament. El ca-

intergeneracional on poguessin treballar les persones

lendari d’activitats es programa fonamentalment en fun-

grans i els infants d’aquesta ludoteca. Seria una línia més

ció del temps de sembra i collita, i coincidint, sempre que

de treball dins el programa «Aprendre amb la gent gran».

es pugui, amb la celebració de festes importants i tradicio-

La direcció del districte va acceptar la proposta i va dedi-

nals que fa l’equipament infantil amb tots els nens i nenes

car una part del terreny per a ús exclusiu de l’hort.

i familiars que hi vulguin assistir (festa de la primavera, de

Es volia aprofitar l’oportunitat que es presentava, però la

la tardor, ...). A més, es programen altres activitats amb

programació havia de ser diferent, encara que els objectius

grups més reduïts i més continuades en el temps, com ara

generals continuaven sent els mateixos. Els infants usuaris

regar setmanalment, controlar el bon estat dels rètols que

de la ludoteca, d’edats compreses entre els dos i els dotze

identifiquen les plantes, etc. Pel que fa a les persones grans,

anys, no hi assisteixen diàriament i, per tant, les activitats

es va formar un grup de 16 persones que, a més de voler

que es puguin fer amb ells no tenen res a veure amb les que

mantenir una relació amb els infants, tenien interès en

es programen amb les escoles, sinó que han de ser més

aquesta nova línia; unes, perquè els agradava conrear

puntuals, si bé continuades en el temps. Per exemple, al-

l’hort, i les altres perquè volien aprendre a fer-ho. Abans de

guns infants no poden regar tots els dies previstos, però po-

començar, tant la gent gran com els professionals impli-

den participar en la sembra o en la collida. Aquesta nova lí-

cats van rebre un curs inicial de coneixements de com cui-

nia havia de tenir un pressupost més ampli que les anteri-

dar un hort urbà. En dues sessions informatives i formati-

ors, ja que requeria material específic per al seu inici i per al

ves se’ls va explicar com s’havia de treballar i mantenir-lo.

seu manteniment (taules de conreu amb accessoris, testos

A cada un dels participants se’ls va donar una clau per te-

i recipients per a planters, eines per conrear, regadores, ter-

nir accés directe a l’hort, i ells van signar l’acceptació de les

ra, llavors i plantes, espai per guardar els accessoris, ...).

normes de bon funcionament on s’especifiquen les tasques

Per part de les persones grans que hi podien participar,

i les responsabilitats que els corresponen. Durant l’any, es

calia un compromís més ampli tant pel que fa al temps

programen reunions amb els voluntaris per fer un segui-

com a la dedicació, ja que la intenció era, i és, mantenir

ment de la feina, per solucionar petits problemes i/o apor-

l’hort viu tot l’any.

tar suggeriments, tant en relació amb les tasques concre-

Es fa un projecte comú entre els responsables de la ludoteca i els del PI, es presenta a la direcció del districte i
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Compartir l’hort. OBJECTIUS

OBJECTIUS COMUNS
per a tots dos grups d’edat

l

Que aprenguin mínimament a conrear.

Que puguin valorar la importància de la terra,
el sol i l’aigua.
l

Que coneguin i tastin els diferents productes
collits.
l

OBJECTIUS ESPECÍFICS
de cada grup d’edat
Per a les persones grans
Compartir activitats, experiències i crear
vincles amb els infants.

l

Participar en tasques i responsabilitats que
els facin sentir útils, necessaris i valorats.
l

Per als adolescents
l

Descobrir el medi natural.

l

Aprendre a compartir i a col·laborar.

Desenvolupar valors com la paciència,
el respecte per les persones i per la natura,
l’esforç i la responsabilitat.
l

tes de l’hort com en relació amb els menuts de la ludoteca
i entre ells mateixos.
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Compartir l’hort. NORMES de funcionament per a les persones grans

Activitats que es van fer
com a primera experiència
l

1 Cada taula tindrà un grup determinat de
persones per endreçar-la i mantenir-la en bon
estat.
2 El grup responsable de cada taula es posarà
d’acord per fer les tasques que calguin, ja sigui
individualment o en grup. És aconsellable tenir
un dia fix per regar.
3 Si alguna persona ha d’estar molts dies fora de
Barcelona, caldrà que es posi d’acord amb els
companys de taula o bé que ho digui als
responsables del programa.
4 Tasques: plantar, regar, adobar, controlar
plagues, collir, mantenir i canviar les xarxes,
tenir cura de les eines i deixar-les netes
al lloc indicat.
5 Cal mantenir el terra del pati net, si cal
s’escombrarà i/o es passarà aigua amb la mànega
alhora que es vigilarà que no hi hagi nens/es al
pati.
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6 Si algú vol plantar alguna cosa fora de les
taules cal informar-ne els responsables del
programa o de la ludoteca per no trobar-nos
testos diferents, plantes iguals, ...
7 Quan es facin activitats conjuntes amb els
infants de la ludoteca, caldrà seguir les
instruccions que prèviament es donaran a fi que
tothom faci el mateix.

A l’inici de curs, es va fer un grafit de molsa en una de les

parets de l’espai que deia «l’hort d’Olzinelles».
l

Reg de l’hort. Un cop per setmana, els infants, dividits

i observar-ne el procés de creixement i maduració.
Durant l’estiu i fins que comença el curs, la gent gran continua fent-se càrrec de l’hort.

Els nens i nenes van fer rètols identificatius per poder

posar el nom de les llavors que s’havien de plantar.
l

l

en grups segons l’edat, passen per l’hort a regar les plantes

Festa de la primavera. S’organitza per donar la benvin-

Avaluació de l’activitat

guda a la primavera, i poden assistir-hi les famílies dels

L’avaluació, com en totes les línies de treball, es basa en

nens i nenes. És una diada festiva en què simultàniament

l’observació directa i en les conclusions tretes entre els

s’ofereixen diverses activitats: xocolatada, tallers de ma-

professionals de la ludoteca i els del PI. Va ser força positi-

quillatge floral, creació del mural de la primavera, decora-

va, i se li ha donat continuïtat en els cursos següents fent

ció de xapes amb la identificació de l’activitat i la plantada

les mateixes activitats i afegint-n’hi de noves.

de les quatre taules i les vuit jardineres de l’hort. Els in-

No és factible distribuir qüestionaris als nens/es, però

8 Els productes de la collita de cada taula no són
per a les persones que se n’ocupen, sinó que
s’utilitzaran en alguna activitat conjunta amb els
nens/es de la ludoteca i se’n beneficiaran junts.

fants, amb l’ajuda de les persones grans, planten diferents

sí que es van poder recollir les respostes d’algunes perso-

llavors de productes comestibles, de plantes aromàtiques i

nes grans encarregades de l’hort (vegeu annex).

9 L’hort no és d’ús públic, només poden
accedir-hi les persones autoritzades (persones
grans voluntàries i els nens/es de la ludoteca).

de flors. S’interessen per les indicacions que els donen les

A l’inici del projecte, les persones grans que participa-

persones grans (mida i profunditat del forat per introduir

ven ho van fer amb por, ja que la majoria no sabien conre-

la llavor, distància entre els forats, com i cada quan s’ha de

ar. Al llarg del curs, amb les indicacions de la formació, els

regar, quines necessitats tenen si fa molt fred o molta ca-

llibres de consulta i l’ajuda d’algunes de les persones que

lor, ...). Els més petits juguen amb la terra i tots s’emporten

tenien hort, van perdre la por i van quedar satisfetes de la

a casa seva un recipient amb terra i llavors de flors que prè-

feina feta. Es podria dir que l’única dificultat va ser el pro-

viament han plantat, d’aquesta manera el cuiden i conei-

cés d’adaptació dels responsables de cada taula amb els de

xen el procés de germinació, creixement i floració.

la resta. Es van anar solucionant els petits malentesos i, en

Collita. Se’n van fer dues. L’activitat desperta un gran in-

general, van formar un grup unit i amb interessos comuns.

terès en els infants, que poden comprovar el resultat del

La majoria de persones que cuiden l’hort participen també

que havien sembrat temps enrere, es sorprenen dels co-

en altres línies del programa.

l

lors, de com han crescut les plantes i aprenen com s’han

Pel que fa a la relació entre els infants i els grans, va ser

d’arrencar per no fer mal ni a la planta ni a la terra. Infants

positiva, i hi va haver temps suficient per gaudir plegats de

i persones grans conjuntament cullen els productes ja ma-

l’experiència. Els grans expliquen als petits coses sobre les

durs (raves, espinacs, enciams, pastanagues i tomàquets).

plantes, la terra, els productes, la importància de l’aigua i

Després de rentar-los, cada nen/a, amb l’ajuda dels grans,

del sol, i també preparen i comparteixen una amanida amb

prepara un tast individual i després s’ho mengen plegats.

els productes collits. És bonic veure com petits de quatre o
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cinc anys aprenen a tallar verdures o a tastar per primera

tervenen, participem directament en totes les activitats, ja

imatge de les persones grans prou allunyada de la realitat,

cialment, el treball que van fer, inclòs un autoretrat, on di-

vegada espinacs crus. Els infants aprenen i s’ho passen bé.

que és la millor manera de tenir informació de primera mà

i no hi ha relació entre generacions ni la faciliten. Algunes

buixaven com es veien ells quan serien grans. També re-

En relació amb les famílies de la mainada, cal destacar

sobre com es desenvolupen i, al mateix temps, es pot de-

vegades, això és degut a una mala experiència en el seu en-

cordaven amb orgull que van ser ells els que van posar el

que es van sorprendre de l’interès que els seus fills demos-

tectar la necessitat de fer alguns canvis per millorar la re-

torn familiar; en d’altres, és per manca de relacions fora de

nom d’«Aprendre amb la gent gran» al mural que van fer

traven per aquesta activitat, i la valoren com una bona ei-

lació.

la família o, fins i tot, per la influència negativa dels mitjans

per rebre els avis la primera vegada.

na, una més per a la seva formació.

l

Les entrevistes amb els professionals implicats: profes-

de comunicació. Poder parlar amb els fills de l’experiència

Deien que aleshores no eren prou conscients de la im-

Al barri s’hi produeix un bon impacte des del primer

sors/es, personal dels equipaments per a gent gran, moni-

viscuda a l’escola o a l’institut facilita l’aproximació a la re-

portància que tenia el fet que persones grans desconegu-

moment. Els veïns vénen a observar el procés de creixe-

tors de les activitats al casal i de la ludoteca. Aquesta infor-

alitat.

des anessin a l’escola, ja que estaven acostumats a fer ta-

ment, alguns demanen per entrar a visitar-lo, fan suggeri-

mació és important perquè ens pot confirmar, o negar, que

Tot això ens dóna suficients elements per fer-ne una va-

llers amb alguns dels seus avis que anaven a l’escola a en-

ments, i els agrada veure els nens i nenes i les persones

els centres educatius i els diferents equipaments han acon-

loració al més objectiva possible i, per tant, podem dir que:

senyar cuina, costura, fusteria, ... Recordaven «Aprendre

grans treballant a l’hort.

seguit els objectius marcats, o informar-nos de quines són

La conclusió és que l’Hort d’Olzinelles és un espai cívic i

les modificacions necessàries per aconseguir-ho.

amb la gent gran» com una activitat que formava part de la

Els nens i les nenes

normalitat i que estava integrada en el projecte educatiu.

educatiu que promou la relació entre persones grans i in-

l

La recopilació dels treballs (redaccions i dibuixos) que

Coneixen els grans com a col·lectiu, però creuen que és im-

No ho veien com una cosa especial, però ara estan segurs

fants, i permet identificar valors en els uns i en els altres.

fan el nens i nenes en els quals expliquen o representen la

portant diferenciar i individualitzar en lloc de posar «una

que els ha servit per a la seva formació. Els ha quedat la

seva opinió sobre les activitats realitzades. En aquests tre-

etiqueta» bona o dolenta a tot un grup de persones. Han

manera com aprens i què aprens en la relació amb els al-

balls s’observa fàcilment com ha elaborat l’escola el tema

descobert les possibilitats que tenen els grans i s’han ado-

tres. És a dir, van poder aprendre d’una manera agradable

de les relacions intergeneracionals, l’impacte de les activi-

nat, mitjançant les activitats, les converses i els tallers, que

i divertida, i van poder interioritzar valors i actuacions des

tats sobre els infants, l’interès o la falta d’interès, els senti-

no són «invàlids», ni «inútils», ni «passius». Han reconegut

de la relació, i no solament des dels continguts teòrics.

Avaluació general de totes
les línies de treball

ments que han experimentat o, fins i tot, el rebuig envers

valors com el respecte, l’amistat, la tolerància, la paciència,

Creuen que avui dia són necessàries les relacions inter-

L’avaluació de qualsevol intervenció o activitat té una gran

alguna activitat concreta.

la generositat; han observat sentiments i situacions de so-

generacionals fora de la família, ja que els nens no tenen

importància, ja que ens ha de donar prou informació sobre

l

L’avaluació que obligatòriament han de fer els joves uni-

ledat, d’aïllament, de malaltia, d’automarginació. Han can-

gaire relació amb persones d’edat fora del seu nucli famili-

com s’ha desenvolupat, i ens ha de permetre també detec-

versitaris per a l’assignatura on s’inclou l’activitat. La re-

viat l’actitud passiva davant el que «no era cosa seva» per

ar. Poden ensenyar, aprendre i enriquir-se mútuament. Les

tar possibles desviacions. Serveix per conèixer el grau de

flexió que fan els estudiants de segon curs de Psicologia els

una actitud de voler saber i conèixer, com per exemple: les

relacions, sigui a l’edat que sigui, són bones, i com més n’hi

satisfacció dels participants, els objectius aconseguits, els

obliga a pensar en l’altra generació, més enllà de la concre-

dietes, les vacances, com viuen, com era la seva escola, etc.

hagi, millor. Totes les iniciatives que posin en contacte els

canvis necessaris per millorar les activitats, els problemes

ció de l’activitat, i ens aporta prou dades per fer una valo-

Altres s’han aproximat a la cultura catalana i/o han après

uns amb els altres són positives.

sorgits i com s’han solucionat, la incorporació al curs se-

ració positiva de la necessitat de relacionar-se amb perso-

a respectar la natura.
El novembre de 2014, en una trobada, tres alumnes —

Manifesten que avui dia es dóna més valor als coneixements que no pas a la saviesa que poden transmetre les

güent d’actuacions que han estat imprevistes però que han

nes grans, i de com es poden entendre i ajudar.

millorat la relació, i també la revisió de les despeses del

l

Les respostes al qüestionari dels nens/es, adolescents,

Roc Lain, Anna Puig i Marc Sendra— que havien estat pio-

pressupost previst.

joves, tutors/es, les persones grans i alguns pares i mares

ners de l’escola Barrufet (curs 1991-1992), explicaven que,

Un dels tres entrevistats comenta que ara, en tenir fills,

dels nens/es que hi participen (vegeu annex). En altres

malgrat que havien passat quasi 25 anys, encara recorda-

es valoren coses que ell no valorava quan era petit. Voldria,

apartats ja ens hem referit a aquestes respostes, però vo-

ven les explicacions prèvies a la primera visita de les perso-

i així ho ha proposat a l’escola dels seus fills, que els avis bi-

L’observació directa. Els responsables del PI i els dife-

lem ressaltar la importància de la participació de pares i

nes grans, la il·lusió amb què les esperaven, les activitats

ològics hi anessin a fer alguna activitat, però la proposta

rents professionals dels centres i equipaments que hi in-

mares. En moltes ocasions, els adults també tenen una

que els van agradar més, com el ioga o el billar i, molt espe-

sempre ha estat rebutjada.

Com ja hem expressat en cada línia de treball, l’avaluació que fem es basa en:
l
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persones grans.
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Pensen que aquestes activitats que promouen la relació
s’han de mantenir, perquè moltes vegades a les criatures

se sentir que se’ls imposa res ni se’ls qüestiona res, com

sitat, l’autogestió, ...). L’escola Barrufet es defineix com una

petons. La necessitat d’estimació entre les persones grans

quan provenen dels pares o familiars.

escola coeducativa, i un dels seus valors és la relació entre

i els infants ha fet que, en algun cas, un alumne hagi «adop-

generacions. L’escola Jaume i inclou objectius específics

tat» una àvia o, a l’inrevés, una àvia hagi «adoptat» un nen.

gudes que, a més, els escolten, que no pas a una persona

Les persones grans

dins l’Àrea del medi social pel que fa a valors i normes.

l

del seu entorn familiar.

Han conegut els nens/es i els joves, i s’han adonat que po-

l

Els nens i nenes poden conèixer les persones grans, apre-

rò connecten des de l’emoció i el sentiment i, a la majoria

els és més fàcil explicar les seves coses a persones descone-

La visita a les residències impacta molt els alumnes, pe-

den intercanviar-hi coneixements i experiències. Han re-

nen a respectar-les i a reconèixer-les com a importants,

de professors els sorprèn com, en general, els alumnes no

Els adolescents

conegut que no són tan mal educats, ni tan insensibles

s’adonen que es poden entendre i, fins i tot, que elles tam-

tenen cap problema a l’hora d’acostar-se a les persones

En general, han canviat la imatge negativa que tenien de la

com pensaven, sinó tot el contrari: que valoren els grans i

bé els poden ajudar.

més desfavorides o malaltes i fer-los petons i abraçades.

gent gran, han conegut altres maneres de viure, s’han inte-

saben compartir-hi coses amb ells. S’han sentit acceptats i

l

ressat per la història que han viscut les persones grans i

reconeguts, han perdut la por de ser rebutjats i se senten

den entrar a l’escola.

han reconegut valors com l’esforç, el respecte i l’ajuda mú-

útils; per tant, han posat fi a l’automarginació i els ha aug-

l

tua. Consideren l’experiència personal dels grans com un

mentat l’autoestima. Les activitats els permeten ser agents

dència— fa possible que, posteriorment, es mantingui un

l

valor important que ajuda a reflexionar abans de prendre

transmissors del seu passat, de la cultura popular viscuda

petit vincle: es poden saludar pel carrer, les criatures po-

no entengués el treball que fan les persones grans a l’escola,

decisions. També valoren l’experiència laboral i se sorpre-

i de vegades oblidada o desconeguda per altres generaci-

den anar a la residència a visitar alguna persona gran i les

perquè els obliga a dedicar unes hores en detriment del seu

nen del fet que tinguin un projecte de futur.

ons, així com flexibilitzar les seves conviccions.

persones grans poden anar a la porta de l’escola i tornar a

programa establert, però, en finalitzar, sempre ho han valo-

veure les criatures.

rat com una experiència molt positiva i enriquidora.

Permet que l’escola s’obri al barri: les persones grans poLa proximitat dels equipaments —casal, escola i resi-

l

Les redaccions posteriors dels alumnes fan que el pro-

fessorat els conegui més bé, ja que posen en evidència els
sentiments que la relació ha generat en els alumnes.
Al llarg dels anys, s’ha donat el cas que algun professional

Els joves

Les escoles

l

Expressen que poden escoltar a les persones grans de ma-

Totes ho valoren com una bona eina pedagògica que com-

la gent gran i, fins i tot, un canvi d’actitud en relació amb

descobrint altres possibilitats diferents de les establertes, i

nera diferent de quan hi ha vincles familiars, i que hi han

plementa el seu programa educatiu.

els seus avis biològics. S’ha donat el cas de nens que han

es poden fer modificacions de les activitats sense canviar

començat a ajudar alguna veïna gran a pujar les escales de

els objectius. En el cas de l’escola Carles i, els primers dies
de tallers els han inclòs en l’assignatura de Llenguatge

Possibilita que els infants canviïn la imatge que tenen de

l

Amb el temps, a l’hora de programar els tallers, es van

pogut parlar d’igual a igual. Han trobat punts que els acos-

Hem pogut entrevistar els responsables de les escoles

ten, perquè tenen un mateix origen o similar, com per

(Ana Blasco, cap d’estudis de l’escola Barrufet, Alex Ruiz de

casa o a portar-li la compra.

exemple, els problemes econòmics: els grans es mostren

Azua, director de l’escola Jaume i, Olga Gil, coordinadora

l

Alumnes que acostumen a ser entremaliats, neguitosos

oral, concretament a l’hora de treballar activitats de cohe-

preocupats per la manca de treball o pel treball precari

de l’escola Carles i, Nanda Botinas, directora de l’escola Pe-

o introvertits, a l’hora de relacionar-se amb les persones

sió, perquè obliga a conversar, i així els dies següents de ta-

dels joves, i per la manca de perspectiva, i els joves indi-

rú, i Gerard Sendin, professor de segon cicle de Primària

grans, es tornen tranquils, curiosos i oberts, fins al punt

llers, encara que hagin de fer qualsevol objecte, els infants

quen que els grans tenen greus problemes econòmics a

de l’escola Institució Montserrat), i totes valoren que les

d’explicar-los els seus problemes o inquietuds, ja que se

i les persones grans continuen tenint més interès a parlar i

causa de les baixes pensions que reben. També la solitud

activitats que es fan són importants per a la formació i el

senten més propers als avis que no pas als professors.

escoltar que no pas en acabar el treball previst.

els acosta: la gent gran expressa situacions de solitud per

creixement personal dels seus alumnes.

Les escoles on hi ha més alumnes de pares emigrants

L’escola Perú sosté que l’aprenentatge de la sardana és

manca de relació amb els fills i familiars, i els joves mani-

Confirmen moltes de les afirmacions ja descrites pels

—l’escola Carles i i escola Perú— valoren molt els lligams

un valor afegit que permet als alumnes no tan sols apren-

festen la incomprensió dels pares per la falta de diàleg.

responsables del PI en apartats anteriors i, en general, co-

d’afecte que s’estableixen entre aquests infants i les perso-

dre el ball, sinó també apropar-se a la cultura catalana. En

Aquests aspectes i d’altres generen una complicitat mútua.

incideixen en què:

nes grans, ja que aquests nens es van quedar al seu país i

el transcurs de les sessions, han pogut observar en les per-

Han pogut desenvolupar empatia, comprensió, ... Reconei-

l

Molts dels valors que aporta «Aprendre amb la gent

primer van patir la ruptura amb els pares i després amb els

sones grans canvis d’actitud positius en relació amb el pos-

xen la necessitat de les persones grans i valoren la memò-

gran» estan recollits en els seus programes educatius (el

avis. A l’escola Perú, fins i tot, els nens xinesos que, per la

sible rebuig cap als nouvinguts. El que no coneixem sem-

ria històrica. Els consells poden escoltar-los com a tals sen-

respecte, l’escolta, la responsabilitat, la paciència, la diver-

seva cultura, no accepten el contacte físic, acaben fent-se

pre fa por, però quan els grans van a l’escola i coneixen els
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nens de fora els veuen d’una altra manera i els valoren
igual que els altres.

Els agradaria poder ampliar el temps dedicat a l’activi-

Està segur que també afavoreix la formació personal. És

Montserrat Cerrillo, psicòloga de la residència Pare Batllo-

tat, però això no és possible ja que, després d’aquesta acti-

una oportunitat per conèixer altres punts de vista. És un es-

ri; Isabel Molina i Teresa Castellanos, secretària de direc-

vitat, els alumnes tenen una assignatura i no poden arri-

pai de trobada que permet —amb llibertat, sense prejudicis

ció i psicòloga, respectivament, de la residència Centre

La ludoteca

bar-hi tard. És una activitat que no està institucionalitza-

i amb tranquil·litat— parlar amb persones amb les quals

Parc; i Anna Gris, educadora social de l’equipament muni-

Yolanda Moliner, educadora responsable de l’equipament,

da, que la tutora inclou voluntàriament en el seu programa

gairebé no et relaciones i això, vulguis o no, obre la ment.

cipal Josep Miracle. Totes elles donen un gran valor a la vi-

diu que van incloure «Compartir l’hort» perquè «volíem fo-

educatiu i que, per tant, no pot interferir en altres assigna-

mentar les relacions intergeneracionals entre persones

tures i escurçar el temps que hi dediquen.

grans i infants treballant un àmbit d’activitat com és l’hort».
Els professionals consideren que aquesta línia fomenta

Amb l’experiència s’han canviat alguns tallers a fi que
tots els participants s’hi impliquin més.

Pensa que no solament permet canviar la imatge nega-

sita que fan els infants a les seves instal·lacions, i coincidei-

tiva que el joves poden tenir de les persones grans, sinó

xen en la majoria dels efectes positius que aporta als resi-

que fins i tot els ajuda a crear-se una imatge d’aquest grup

dents i als alumnes.

d’edat que no coneixen. Els joves que tenen estereotips ne-

En general, coincideixen en què:

el respecte, la paciència, l’atenció, la participació, l’espera,

Finalment, es valora com a important l’última sessió, a

gatius els poden canviar, i els que no en tenen, se’n poden

l

escoltar les persones grans i, al mateix temps, permet que

la qual assisteixen tots els alumnes de la classe encara que

formar una idea positiva. El mateix els pot passar a les per-

bo que els nens i les nenes les coneguin i puguin veure com

els nens coneguin una mica el medi agrícola i el menjar

no hagin participat en les activitats. Proposen que, en

sones grans que hi participen.

són, com viuen els residents, com es comuniquen i quines

saludable. També els sorprèn que alguns infants entrema-

aquesta sessió, també podrien assistir-hi persones grans

Pel que fa a les relacions familiars, creu que també es

liats o introvertits, a l’hora de fer l’activitat es mostren

que no coneixen l’activitat i que en conèixer el programa

pot produir una millora. Afegeix que hi ha uns rols assig-

l

més receptius i tranquils. Han pogut comprovar que dos

poden decidir participar-hi.

nats a les persones amb les quals hi ha vincles familiars

són una bona oportunitat: per als residents, perquè poden

que són difícils de trencar; en la relació amb persones amb

comunicar-se amb l’exterior, i per als infants, perquè po-

La universitat

qui no hi ha lligam biològic però d’edat similar a la dels

den perdre la por de relacionar-se amb les persones que hi

Entrevistem Víctor Pérez Dávila, que va participar com a

seus avis, se’ls pot preguntar i conèixer coses de la seva

viuen i comprovar que aquests centres no són guetos, ni

L’institut

estudiant de segon curs de Psicologia, en la segona promo-

època que permeten entendre millor les persones grans

hospitals ni asils, sinó que són equipaments oberts i que

Lourdes Estrada, tutora de 4t d’ESO de l’Institut Montjuïc,

ció de «Compartir universitat» ( curs 2009-2010), i que ac-

del seu entorn.

les persones grans no estan tancades ni amagades.

creu que les activitats que fan al CMGG La Capa els perme-

tualment ja és graduat.

grups generacionals tan diferents poden tenir un espai de
treball comú.

Per a ell, l’èxit de «Compartir universitat», tenint en

Les residències no estan prou ben vistes socialment i és

activitats fan. Permet trencar alguns tabús.

l

Les residències es volen obrir al barri, i aquestes visites

Els residents responen a aquestes visites amb una acti-

ten aconseguir molts dels objectius marcats. Ens explica

En Víctor té molt bon record de les activitats que va fer

compte que grans i joves no es coneixen, es basa fonamen-

tud molt positiva, es muden i s’endrecen l’habitació per po-

que els adolescents han pogut trencar estereotips sobre la

perquè li van permetre interactuar amb un grup de perso-

talment en dos motius: un, la voluntat de totes dues gene-

der-la ensenyar. Els nens pregunten tot el que volen i els re-

gent gran; s’adonen que les persones grans tenen inquie-

nes amb les quals els joves no acostumen a fer-ho.

racions d’apropar-se i conèixer-se, i l’altre, el context en el

sidents contesten i expliquen amb il·lusió coses de la seva

tuds, són actives i que comprenen els joves. A molts alum-

Creu que «Compartir universitat» és bo per a la forma-

qual es desenvolupen les activitats, que ell està convençut

vida, alhora que ensenyen les fotografies o els objectes que

nes que són nouvinguts i que han perdut el contacte amb

ció com a professional. Permet entrar en contacte amb al-

que és bàsic (qüestionari previ que fa posar l’un al lloc de

tenen a l’habitació.

els seus avis, això els permet tenir relació amb persones

tres facetes de la Psicologia. Tothom associa la Psicologia

l’altre, trobar-se per parlar en una taula rodona, llibertat

l

grans. Han pogut comprovar com, adolescents que a l’ins-

amb la vessant terapèutica, clínica, però n’hi ha moltes

per escollir els temes i veure’s tant a la universitat com al

entre elles, sí que ho fan amb els infants, i es tornen xerrai-

titut no es comporten correctament i que fins i tot tenen

més que no són tan conegudes. Relacionar-se amb una

districte).

res i alegres uns quants dies.

actituds irrespectuoses, al casal es comporten de manera

part de la població que normalment no és la que imagines

impecable. El contacte directe fa conèixer l’altra persona

que tractaràs com a psicòleg, pot obrir portes a altres

Els equipaments residencials de gent gran

dència és gairebé un dia festiu; les cares, apagades i tristes,

tal com és i no com t’han dit que és o com un creu que és, i

camps que et poden interessar més, com és el seu cas, per

Entrevistem els responsables de les residències: Griselda

canvien, se’ls il·luminen, i encara més a les persones que no

això fa desaparèixer molts prejudicis.

exemple, que el va encaminar cap a la Psicogerontologia.

Ginesta, directora de la residència Mossèn Vidal Aunós;

tenen néts.
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Les persones grans, que normalment no es relacionen

Per als residents, el dia d’arribada dels infants a la resi-
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És important la proximitat amb l’escola, ja que permet

En aquest cas, els residents se senten importants, els nens

ocasió, hi ha persones grans que prefereixen no compartir

Esther Macias, dinamitzadora del CMGG Poble-sec, ha

que els uns i els altres es puguin trobar pel carrer i, fins i

aprenen i els professionals poden treballar la reminiscència.

l’activitat o algun «tallerista» que expressa que ha de fer un

inclòs «Conèixer la gent gran» al seu centre des del curs

tot, que alguns nens puguin tornar a visitar-los fora de

l

Totes les residències reben, en alguna ocasió, la visita de

esforç addicional, ja que l’activitat compartida per grans i

2011-2012. Creu que, per molt que només treballen amb

l’horari escolar.

nens, però sempre per fer una curta representació o una

infants no es pot desenvolupar com és habitual, perquè ne-

una escola, les dones que hi participen ho fan amb il·lusió i

cantada; són actuacions puntuals que no permeten la inte-

cessita una mínima modificació.

amb molt interès, i es beneficien de tot el que hem dit an-

l

l

En acabar la visita, els residents sempre demanen que

tornin els alumnes.
l

Sorprèn que malalts amb demències avançades que gai-

racció sinó tot el contrari, que «Conèixer la gent gran» afavoreix unes hores de relació.

Possibilita que persones grans que només fan activitats

teriorment. Aquest grup de persones grans ha ampliat la

al casal coneguin «Aprendre amb la gent gran» i les seves

seva participació i assisteix a l’escola a fer tallers durant
dos trimestres («Compartir escola»).

rebé no responen a cap estímul, sí que ho fan en veure els

l

De vegades, aquesta visita permet als professionals de la

diferents línies de treball, i decideixin participar en alguna

infants, o quan els fan un petó o una carícia. S’ha donat el

residència conèixer una mica més els seus usuaris, especi-

d’elles. S’ha donat el cas d’usuaris que només feien activi-

Tots els tècnics dels casals coincideixen en què amb

cas d’alguna persona amb una manca important de memò-

alment a l’hora de comunicar-se amb els infants, ja que

tats que podríem qualificar de «sedentàries», com per

aquestes activitats es poden trencar estereotips negatius

ria, que gairebé no recorda res, i que, en canvi, recorda du-

molts d’ells no acostumen a participar en cap activitat i sí,

exemple, el dòmino, i han acabat anant a les escoles i des-

tant en una generació com en l’altra.

rant uns quants dies la visita de les criatures. En general,

en canvi, que els fa il·lusió fer-ho amb els nens.

cobrint en ells mateixos habilitats desconegudes: fer jogui-

als residents, els produeix emocions i sentiments que no

l

experimenten en la relació amb els adults.

Els uns i els altres ja es coneixen i es busquen, i veuen una

Carles Armengol, dinamitzador del CMGG La Capa, expli-

realitat molt allunyada de la que van viure a la seva època.

ca que acull «Compartir institut» des del curs 2012-2013. En

l

A les criatures els impacta la situació de malaltia o la man-

La visita dels residents a l’escola és un dia molt emotiu.

ca d’autonomia de molts residents, però no demostren re-

nes antigues, pintar, explicar contes, ...

Per acabar, volem incloure en aquest apartat algunes
reflexions de Jordi González, que era el cap del Programa
de gent gran a l’any 1991, i que actualment continua sent el
responsable d’«Aprendre amb la gent gran».

aquell moment, el programa era una incògnita, tant en rela-

No vol repetir tots els beneficis que aporten les relaci-

buig, sinó tot el contrari, s’hi apropen i tenen actituds d’esti-

Els casals municipals de gent gran

ció amb la participació com als possibles resultats, però es

ons intergeneracionals i que hem anat veient en els dife-

mació i de voler-los ajudar. A algun nen o nena, la situació

El CMGG Cotxeres de Sants acull aquestes activitats des de

va intentar dur-lo a terme per diferents motius: es volia am-

rents capítols, però vol ressaltar algunes qüestions d’im-

l’ha fet plorar, però la reacció no ha estat de rebuig.

l’inici d’aquest PI, el curs 1991-1992. Els dinamitzadors

pliar el PI al barri de la Zona Franca, els donava l’oportunitat

portància a l’hora de gestionar un PI:

Alguna vegada s’ha donat el cas d’un professional que in-

d’aquest casal —Maria Rosa Paré i Oriol Carrasco— ex-

de treballar per primera vegada amb adolescents, i podia ser

l

terpretava la visita dels nens com una «intromissió», però

pressen que continuen incloent aquestes activitats dins la

una motivació perquè els seus usuaris participessin en una

tre des de la llibertat, l’acceptació, la diversitat i el foment

que posteriorment, veient la resposta dels residents, ha

seva programació, perquè entenen que és positiu per a les

activitat desconeguda per a ells. Explica que la resposta a la

de la solidaritat.

canviat de parer i ha demanat que es repetissin les visites.

persones grans que van al casal i també per als nens i ne-

participació és molt positiva i la seva sorpresa ha estat quan

l

Molts infants, en veure les instal·lacions, els elements

nes. Els infants poden conèixer les persones grans practi-

un petit grup de persones que només van al casal a dinar,

gran» en qualsevol de les seves línies, no cal tenir formació

d’ajuda a les persones grans i com viuen, diuen que ho ex-

cant alhora algunes de les activitats que es fan en aquests

que són persones que viuen soles i molt tancades i que no

acadèmica ni de cap altre tipus, només cal tenir la forma-

plicaran a casa i als seus avis. Una nena deia: «quina resi-

equipaments. Per mitjà d’elles poden relacionar-se, encara

fan cap activitat, s’han incorporat a «Compartir institut», ja

ció que donen els anys i voler compartir la pròpia història

dència més xula, quan sigui gran voldré venir aquí, sembla

que mínimament, i veure que la gent gran pot ser activa,

que els permet tenir relació amb altres persones grans i jo-

de vida.

un hotel i li penso dir al meu avi».

tenir il·lusions i projectes de futur. És un bon complement

ves, i això també mitiga una mica la seva solitud.

l

l

l

l

Han reduït el temps de visita a les instal·lacions per tenir

de la visita a les residències, ja que són dues realitats dife-

«Aprendre amb la gent gran» es basa en el respecte a l’al-

Per ser voluntari del programa «Aprendre amb la gent

El professional que inicia una activitat de relacions inter-

Confirma que les persones grans canvien la imatge que

generacionals ha de creure en la necessitat d’aquestes rela-

tenien dels joves, se senten útils, veuen que poden aportar

cions, pels beneficis que aporten a totes les generacions

partir algun joc o algun taller amb els residents, o també fan

Als usuaris els aporta alegria i se senten útils ensenyant

alguna cosa i els permet donar consells als adolescents. La

amb les quals es vol treballar.

preguntes (prèviament preparades) a diferents residents

el que fan, i creuen que trenca els esquemes quotidians. En

relació amb els joves també els facilita entendre més els

l

sobre coses significatives de la vida de cada un d’ells.

general, l’actitud és molt positiva, encara que, en alguna

seus néts i els problemes que poden tenir.

jament de continuïtat, ja que això permet una major sensi-

més temps de relació personal. Els nens acostumen a com-
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rents però que corresponen a les persones grans.

Un PI no és una activitat puntual; ha de tenir un plante-
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bilització en molts àmbits: en els centres que hi participen,

però tampoc que se sentin soles. És important el suport del

en els grups d’edat que es relacionen i en l’entorn social on

responsable o dinamitzador del PI.

es desenvolupen les activitats.

l

l

L’aprenentatge i l’intercanvi ha de ser mutu entre les ge-

neracions que es relacionen.

Conclusions

Ha d’haver-hi un compromís d’assistència per part de les

persones voluntàries, però és important que tinguin lliber-

Al llarg d’aquest 25 anys, els PI han anat sorgint a escala es-

entre d’altres, com a estratègia de cohesió entre les gene-

tat per fer altres activitats puntuals: anar uns dies de va-

tatal amb més freqüència, amb més intensitat i des de dife-

racions i de reducció dels estereotips...».

A l’hora d’iniciar un PI, és bo establir objectius assolibles

cances amb l’Imserso, fer un curset de pocs dies, assistir a

rents àrees, institucions i/o col·lectius: ajuntaments, enti-

Tot el que s’ha dit anteriorment avala que el PI «Apren-

que facilitin la motivació de tots els implicats, tant professi-

un concert, .... De vegades deixen de participar en aquests

tats i associacions, universitats, ... En l’àmbit del Parla-

dre amb la gent gran» és vigent, que és necessari i que ha

onals com participants (començar per petites actuacions,

programes de relacions intergeneracionals per por de per-

ment Europeu, de les Nacions Unides i de l’OMS s’han

de continuar, perquè ajuda a millorar la qualitat de vida de

treballar amb poques persones, fer-ho en un sol centre,

dre la llibertat de poder compaginar l’assistència a les es-

impulsat programes importants que inclouen com una ne-

les persones grans i també la d’altres generacions.

etc.). També s’ha d’oferir a cada persona gran que faci l’ac-

coles amb altres activitats que els interessen.

cessitat la relació entre generacions.

tivitat que més li agradi, perquè se senti segura i còmoda.

l

l

Recordem que «Aprendre amb la gent gran» és fàcil-

S’ha de fer un seguiment acurat de totes les activitats, no

L’any 1993 es designa «Any Europeu de la gent gran i la

ment modificable en el seu desenvolupament sense canvi-

És convenient evitar la rutina, especialment en les perso-

tan sols per poder avaluar-les des de l’observació directa,

solidaritat entre generacions». L’any 2009 s’instituciona-

ar-ne els objectius i, per tant, permet aprofitar qualsevol

nes grans que fa temps que hi participen i, per això, és im-

sinó també per detectar possibles problemàtiques, com

litza el dia 29 d’abril com el «Dia Europeu de la solidaritat

oportunitat que es presenti per enriquir cada una de les lí-

portant la motivació periòdica amb reunions i/o fent-los

poden ser l’excés de lideratge, la manca de participació o

i la cooperació entre generacions». L’any 2012 es declara

nies d’actuació o per iniciar-ne de noves. Des de la diversi-

arribar les opinions que, des del seu treball, tenen els al-

desacords entre persones grans, o un canvi d’estratègies

«Any Europeu de l’envelliment actiu i la solidaritat interge-

tat d’opinions, la diferència d’edats, d’ètnia, de sentiments

tres participants (infants, joves, ...) o els professionals que

per millorar la relació entre les dues generacions.

neracional».

i vivències, permet dialogar i treballar diferents generaci-

l

hi participen (professors, treballadors dels centres educa-

l

Oferir a qualsevol persona gran la possibilitat d’apro-

L’Ajuntament de Barcelona, al Programa d’actuació mu-

ons conjuntament per aconseguir una societat més solidà-

tius i equipaments).

par-se a l’activitat i, si no li agrada, que pugui deixar-la sen-

nicipal (PAM) 2008-2011,10 en l’apartat de gent gran, diu:

ria i participativa, una societat per a totes les edats en què

se cap compromís.

«...enfortirem els programes... entre d’altres, “Aprendre

uns aprenen dels altres a valorar-se i a respectar-se des de

amb la gent gran”, i posarem en marxa noves iniciatives de

la diferència i la llibertat, comparteixen el present, valoren

tipus intergeneracional, ...» i al PAM 2013-2016,

el passat i treballen per millorar el futur.

l

No és bo que les persones grans se sentin controlades,

11

dins l’ob-

jectiu general 2, incorpora com un dels objectius especí-

Després de vint-i-cinc anys, no tan sols continua asso-

fics, «Potenciar les relacions i la solidaritat entre generaci-

lint els objectius, sinó que continua sent obert i dinàmic, i

ons [...] que afavoreixen la desactivació dels estereotips so-

permet la iniciativa i l’espontaneïtat. Recupera allò que

bre les persones grans». En el desenvolupament d’aquest

hauria de ser normal —la relació— i fa evidents els avan-

objectiu, demana «impulsar les relacions intergeneracio-

tatges de donar sortida al compromís, a la sensibilitat i a la

nals més enllà de les relacions entre avis i néts, i potenciar

tendresa. Estem convençuts que, per als participants, és

els llaços entre organitzacions de persones grans, instituts

una oportunitat de créixer personalment i una necessitat

i escoles, residències, centres d’acollida i entorns laborals,

social per a la comunitat.

10. PAM 2008-2011, p. 175.
11. PAM 2013-2016, p. 75.
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Reflexió

tenia tant interès a escriure-la.

L’individualisme i les noves tecnologies fàcilment poden
minvar el desenvolupament personal i social i, al contrari,

Durant aquests anys, juntament amb els meus com-

les relacions personals i les intergeneracionals l’incremen-

panys, he viscut situacions molt diverses: de dubtes, de

ten. Penso que és necessari trobar l’equilibri entre la co-

creativitat i desencís, d’èxits i frustracions, moltes alegries

municació a distància i el tracte personal, ja que junts su-

i també dificultats, d’esforç i d’ incomprensió, d’improvisa-

men i poden enriquir l’individu i la societat, separats res-

ció i de programació rigorosa, però crec que totes elles han

ten possibilitats d’enriquiment.

estat convenients per aconseguir que «Aprendre amb la
gent gran» fos un bon PI.

Crec que a l’hora d’escriure aquest llibre no solament
volia donar a conèixer «Aprendre amb la gent gran», un

En revisar aquesta trajectòria m’he adonat que, una ve-

bon Programa de relacions entre generacions que el dis-

gada més, totes aquestes situacions em confirmen la gran

tricte de Sants-Montjuïc ha promogut durant tants anys,

importància que tenen les relacions personals, en general,

sinó que també volia que els lectors s’hi poguessin aproxi-

i les relacions intergeneracionals en particular.

mar i poguessin llegir entre línies, més enllà del que està

Avui dia hem de reconèixer els avantatges que ens apor-

escrit; que poguessin reflexionar sobre el respecte, la lli-

ten les noves tecnologies. Ens podem comunicar fàcilment

bertat, la diversitat, la solidaritat, i sobre tots els altres

amb qualsevol persona, tant si està a prop com si està

qualificatius que tenen a veure amb l’aprenentatge mutu

lluny, tant si és coneguda com desconeguda. Només pre-

entre persones de diferents edats, idiomes, ètnies, idees

ment un botó ens podem informar sobre una qüestió sen-

polítiques i/o religioses.

se haver-ho de preguntar a ningú i, sense aixecar-nos del

Volia compartir amb vosaltres aquestes reflexions i en-

seient podem consultar un llibre i, si la nostra ortografia

coratjar-vos perquè practiqueu i promogueu les relacions

no és prou bona, un altre botó ens la corregirà.

intergeneracionals, per tot el que tenen de positiu.

Però, on queda la comunicació no verbal que té lloc en

Foto: Jordi Carrasco

Quan acabava aquesta publicació, m’he plantejat per què

Conèixer la gent gran
Mural de rebuda

les relacions personals? On queden les mirades, els rubors,

Mural que van fer els alumnes de l’escola

les expressions d’alegria, de por o de sorpresa, d’avorri-

Barrufet per a la primera visita de les persones grans

ment o d’interès? On queda el contacte físic d’un petó,

i que va donar el nom al Programa intergeneracional.

d’una abraçada o d’una encaixada? El tu a tu permet que

Curs 1991-1992.

puguin sorgir sentiments de comprensió, d’interès, per saber, per conèixer altres maneres de viure i de pensar i, al

Escalfor

mateix temps, ens permet compartir tot allò que ens pot

La comunicació no verbal també

fer unes persones millors.

forma part de les relacions entre generacions.
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Conèixer la gent gran

Compartir escola

Visita a una residència

Aprendre a cosir

Visita dels alumnes de l’escola Carles i a la

Mentre cusen és fàcil parlar de

residència Pare Batllori. Els infants ajuden les

les seves experiències.

persones grans amb interès i delicadesa.

Tallers a l’escola Barrufet, 24 de novembre de 2014.

3 d’abril de 2014.

Visita a una escola

Taller de conversa
L’intercanvi de vivències enriqueix

Visita de les persones grans a l’escola Carles i.

les dues generacions.

Una abraçada o una carícia és habitual quan

Escola Carles I, 26 de gener de 2015.

es troben grans i menuts. 15 de maig de 2014.
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Compartir escola
Taller d’objectes d’abans i d’ara
Conèixer el passat permet valorar el present.
Escola Carles i, 12 de febrer de 2015.

Taller de manualitats
No és tan important el que han d’aprendre com la
complicitat que s’estableix entre petits i grans.
Tallers a l’escola Barrufet, 25 de novembre de 2014.

Compartir escola
Taller per aprendre a fer manualitats
Sense adonar-se’n i passant-ho bé, es relacionen
i comparteixen.
Escola Jaume i, 18 de novembre de 2014.

Taller de costura
Es pot aprendre i ensenyar conjuntament.
Escola Carles i, 16 de gener de 2012.
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Compartir universitat

Compartir cultures

Grup de conversa
Conversa entre estudiants universitaris i

Aprenent a ballar
la sardana

persones grans. No hi ha cap tema tabú i

La sardana uneix persones de

el diàleg es fa fluid i distès.

qualsevol ètnia, color o ideologia

Facultat de Psicologia, 7 de març de 2014.

religiosa o política.
Escola Perú, 4 de març de 2010.

Grup de persones grans
voluntàries
Facultat de Psicologia, 7 de març de 2014.

Compartir institut
Grup de conversa
Alumnes de 4t d’ESO conversant amb
persones grans del CMGG La Capa.
Sorprèn l’interès dels uns i dels altres
per parlar i escoltar.
Institut Montjuïc, 2 de desembre de
2014.
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Compartir l’hort
L’hort
L’hort de la ludoteca Olzinelles.

Collita
Collita de productes a l’Hort
d’Olzinelles.
Infants i persones grans podran
tastar els productes de l’hort.
Ludoteca Olzinelles, febrer de 2015.

ANNEX
Respostes
als qüestionaris
de les diferents
línies de treball
En aquest capítol incorporem algunes de
les respostes a les preguntes que, en
finalitzar les activitats de les línies de
treball, es fan a la majoria de participants i
als professionals implicats. Gairebé totes
les preguntes són obertes perquè d’aquesta
manera els entrevistats poden expressar
més bé i de manera subjectiva el que ha
significat l’experiència.
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Conèixer la gent gran

l

Pel que fa als estereotips:

«Que són simpàtics, amables, bons, ... que no són rondinaires ni mal educats, ni antipàtics, ni avorrits, ... que també,

Qüestionari d’avaluació per a nens
i nenes (d’entre 10 i 12 anys)

uns quants poden fer coses com nosaltres. He après que
encara que siguin diferents de nosaltres per l’edat, se’ls ha
de tractar igual, ... que la gent gran també es pot divertir

Què us ha semblat l’experiència de conèixer i
compartir unes quantes hores amb les persones
grans?
l

La majoria considera que ha estat:

com tothom, ... que també hi ha avis que poden fer activitats que requereixen un esforç».
l

Pel que fa als valors:

«Que hem de respectar la gent gran i valorar-la més, ... que

«Interessant, molt bona, divertida, impressionant, que ha

els hem de cuidar més, he après que els avis necessiten ca-

valgut la pena».

rinyo, jugar i que necessiten felicitat, ... que si tractem bé i

l

Els sorprenen algunes de les coses que fan:

amb respecte la gent gran, ells també ens tracten bé a nos-

«He pogut veure coses que pensava que no podien fer, ...

altres, ... he après a valorar les coses com són i a valorar-les

m’ha sorprès molt la mobilitat que tenen els avis/àvies a

molt més».

l’hora de fer gimnàstica suau, ... he vist com viuen».

l

l

Pel que fa a la relació:

Pel que fa a la vida a la residència:

«Que estan molt bé cuidats, ... els sistemes de seguretat i

«Que no solament es poden passar bones estones amb els

control, ... com és la seva vida, ... que se’ls ha de tractar

amics, sinó que també es poden passar bons moments

amb més compte perquè no tenen la mateixa mobilitat que

amb la gent gran, ... els conec més bé, ... ens ajuden molt, ...

nosaltres, ... que no tots els avis i àvies estan bé, ... que llui-

m’agrada veure’ls contents, ... m’ha agradat molt conèixer

ten perquè les seves ments continuïn funcionant».

la gent gran a part dels meus avis».
l

Pel que fa als sentiments:

l

Pel que fa a la relació:

«Hem après coses d’ells i ells de nosaltres, ... a compartir

«Que la seva última etapa és molt difícil i que els hem de

experiències amb la gent gran, ... que junts ens ho podem

donar molt carinyo, ... m’ha fet reflexionar sobre el fet que

passar molt bé i és molt divertit, ... he après les històries

algun dia jo també seré una persona gran, ... m’ha semblat

dels avis i de les àvies».

una mica trist, ... em recorden els meus avis».

Què n’heu après?
l
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La majoria fan referència a les activitats que han com-

El fet d’estar durant uns dies unes quantes hores
amb les persones grans, us ha fet canviar la idea que
en teníeu?

partit al CMGG i a la residència amb les persones grans:

l

El 86% respon que sí.

«He après a jugar al dòmino, gimnàstica, cosir, ioga, moltes

l

En relació a trencar estereotips:

activitats».

«Creia que eren avorrits, antipàtics, amargats, malhumo-
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Què penseu de les coses que fan les persones grans?

rats, dolents, mal educats no em pensava que fossin tan

l

amables, alegres, simpàtics, xerraires, carinyosos, divertits,

dència:

l

... estava equivocat, són molt bons, ... ara he conegut la

«La moral que tenien encara que estiguessin molt mala-

«Són molt interessants, originals, boniques, estan molt bé,

gent gran, i no s’ha de prejutjar».

ment, ... que tracten molt bé la gent gran i estan molt ben

... alguns pensen que les coses que fan són normals, ... que

vigilats, cuidats, ... m’han agradat molt els apartaments

algunes coses són avorrides i altres coses divertides, ...

«Perquè cada persona és diferent i no he de tenir una idea

que hi ha a sobre de la residència, perquè crec que els avis

s’assemblen a les que fem nosaltres, però estan adaptades

Creus que seria bo estendre aquesta experiència a
d’altres escoles?

general, ... que tenen molta experiència, ... si tu ets amable

han de mantenir la intimitat i estar a gust, ... sempre diuen

a la seva edat, ... es distreuen amb coses lentes però diver-

El 100% respon que sí. La majoria de respostes van dirigi-

amb ells, ells també ho són amb tu, ... els agrada divertir-se,

“bon dia”, es respecten, tenen ajudants i no tenen cap con-

tides».

des al fet que altres nens i nenes puguin conèixer i valorar

igual que a nosaltres, els nens, ... sí, perquè ara sé com són

flicte, ... m’ha agradat veure que estan tranquils i bé».

l

Pel que fa a la relació:

En relació amb els dèficits o el fet de viure en una resi-

de veritat, ... m’alegro molt d’haver-los conegut».

Què us ha sorprès o què us ha agradat més del
projecte?

«Jo ja en tenia una impressió positiva, ... m’agrada estar

l

amb persones grans, ... sempre hi he tingut bona relació, ...

l

sabia que eren molt bones persones».

«Relacionar-nos, ... conèixer la seva forma de viure, el dia a

Els que responen que no han canviat la idea que tenien

Què us ha sorprès o què us ha agradat més de les
persones grans?

Creuen que és bo:

molt joves per fer activitats, que no ho necessiten o que tenen feina a casa, i un petit percentatge expressa que no podrien fer activitats perquè estan molt malalts.

més les persones grans.

«Que facin exercici, ... que es distreguin, ... que es divertei-

de les persones grans expliquen que ja sabien com eren:

l

l

En general, tots les valoren positivament:

xin jugant, ... que no solament nosaltres podem fer coses,

Per què?

que també les pot fer la gent gran, ... jo em pensava que en

«Per poder aprendre moltes coses de la gent gran, ... com

La majoria diu que ha après moltes coses.

el cas de la gent gran, com que no tenen tanta mobilitat, els

viuen les persones grans i què fan, ... com són, ... altres

Valoren molt la relació que han tingut:

jocs serien més avorrits, però estava molt equivocat».

nens aprendrien el que és fer-se gran, ... és una experiència
on aprens a relacionar-te amb els avis, ... perquè els nens

dia, ... fer les activitats amb la gent gran, ... jugar-hi, ... co-

Els teus avis fan activitats?

aprenguin que els avis no són avorrits, ... que sàpiguen que

sir, ... el dòmino, ... com ens ajudaven a fer l’activitat, ...

Més del 50% diu que no.

la gent gran és important i carinyosa, ... valorarien molt
més la gent gran, ... si ho fan en altres escoles tothom trac-

pensava que seria avorrit i m’ha agradat, ... m’ha agradat
molt ajudar-los, ... poder treballar amb els avis, pas-

Si no en fan, creus que n’haurien de fer?

tarà bé la gent gran, ... perquè hi ha nens que no compre-

«Que són bons, amables, acollidors, molt simpàtics, diver-

sar-m’ho tan bé amb la gent gran, ... anar a la residència

Més del 60% creu que sí.

nen la gent gran, ... així, la resta de nens de les altres esco-

tits, agradables, xerraires, optimistes, amb sentit de l’ hu-

perquè he après moltes coses i m’han sorprès les “comodi-

mor, ... m’ha agradat que ens ajudin, ... que saben pintar,

tats” que tenen (del vàter i la dutxa), ... el poder anar a llocs

Per què?

anar d’excursió, ballar, ... que algunes persones poden ser

on hi ha persones que no tenen família o que no la veuen

l

Els que responen que sí pensen que es bo per millorar o

tan maca, ... algú diu que la vida de petit és igual que de

uns superartistes sense mobilitat».

cada dia».

mantenir la salut i per tenir relació amb altres persones de

gran i no és veritat, perquè els grans necessiten més ajuda,

l

A la majoria els sorprèn:

les podrien entendre que els avis també poden ser macos,
... que puguin viure aquesta experiència tan però tan xula i

la seva edat:

... perquè es bo per a l’educació, ... així altres nens es porta-

«M’ha sorprès que tenien moltes ganes de parlar i explicar

«He pogut parlar amb la gent gran i no són tan diferents de

«Per exercitar el cos, ... millorarien la seva salut, ... apren-

rien més bé amb la gent gran».

la seva vida, ... que ens hem pogut relacionar amb gent

nosaltres, ... que estiguin alegres i actius davant de les acti-

drien a relaxar-se, ... sempre estarien actius, ... alegres, ...

gran que no són els nostres avis i m’ha sorprès que tenen

vitats, ... que són més comprensius del que sembla, ...

en forma, ... s’ho passarien molt bé, ... no s’avorririen, ...

molt humor, ... m’han sorprès les seves ganes de pas-

m’agradaria destacar les ganes de fer coses de la gent gran

per conèixer altres persones i fer amics, ... és important fer

Creus que seria bo continuar la relació amb les
persones grans que han participat en el projecte?

sar-s’ho bé i les històries que ens van explicar a la residèn-

i l’ànim de superació que tenen, ... m’ha agradat poder

coses i, a més, estarien acompanyats, ... la meva àvia sem-

El 100% diu que sí.

cia, ... que estaven molt contents d’estar amb nosaltres, ...

aprendre de la seva saviesa».

pre està tancada a casa amb gent que la vigila. Hauria de

l

Pel que fa a la relació:

l

Pel que fa als estereotips:

m’ha agradat que ells ens escoltessin i que estiguessin

relacionar-se més amb gent de la seva edat».

atents, ... que m’han ensenyat moltes coses».

l
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Els que contesten que no diuen que els seus avis són

Per què?
l

La majoria diu que per continuar la relació:
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«Ens coneixerien més, ... tant ells com nosaltres ens ho pas-

de nosaltres, ... he après a escoltar, ... em va agradar molt

litat de conèixer realitats diferents de l’habitual, ... també és

queda curt, ... hauria de tenir més continuïtat, ... es podria

saríem molt bé, ... per ajudar-los, ... per poder tenir més bo-

com els avis comptaven les fitxes del dòmino, ... crec que la

positiu per als avis, ... els agrada el contacte amb la gent

començar algun curs abans, ... continuïn i ampliïn aquest

na relació amb la gent gran, ... així ens podríem entendre

gent gran s’ha comportat bé amb nosaltres i nosaltres amb

gran. És positiu per a tots, ... l’interès dels nens, la il·lusió

projecte, ...és un projecte que hauria de portar-se a terme a

molt més, ... per jugar i parlar amb ells, ... perquè jo m’ho

ells, ... ha estat una experiència molt maca».

que hi han posat i com els nens es vinculen ràpidament».

tots els col·legis perquè aquest és un tema que s’acostuma

vaig passar bé i crec que ells també, ... el fet d’ajudar la gent
gran és molt gratificant, ... em sento bé al seu costat».

l

En relació amb l’aprenentatge:

a deixar de banda en l’educació infantil».

Qüestionari d’avaluació per a pares i mares

«Es poden aprendre moltes coses de la gent gran, respon-

l

sabilitat, respecte i educació, ... que han pogut aprendre a

«Els nens aprenen a valorar i a respectar la gent gran, ... ai-

«Aprendre conjuntament, ... m’explicaven coses que els ha-

La resposta és voluntària i depèn de la informació que dó-

respectar la gent gran, ... a estimar els avis, ... a tractar-los,

xí els nens aprenen a valorar els seus avis, ... és molt impor-

vien passat, ... perquè és molt interessant la vida de la gent

na cada escola als pares i mares. També és important el

... a compartir, ... a conèixer-los, ... valoro la comunicació i

tant que els nens i nenes coneguin les dificultats, les vir-

gran, ... així trobaríem noves amistats i a més a més podrí-

que els alumnes expliquen als seus pares i l’interès que ells

el respecte, ... la visió positiva que n’ha tret el meu fill, ... els

tuts i els valors de la gent gran, ... conèixer persones grans

em rectificar actituds».

tenen per conèixer les activitats realitzades.

nens aprenen història a través de les vivències, ... el respec-

directament en el seu entorn ajuda a vincular-s’hi, a com-

te i la valoració de la gent gran, ... els avis expliquen les se-

prendre-les millor, a saber quines són les seves necessitats,

ves vivències i troben algú que els escolta, és crear una re-

les seves possibilitats i les seves mancances, ... els nostres

lació que abans potser es donava de forma més natural».

fills se senten molt il·lusionats de saber que treballant amb

l

Per aprendre:

Com es podria fer?
La majoria demana tallers conjunts, intercanvi de visites,

Quin és el grau de coneixement que teniu del
projecte «Aprendre amb la gent gran»

col·laboracions i estudiar conjuntament coses del barri.

Un 60% considera que té informació «alta» o «molt alta» i

l

un 40%, «baixa» o «molt baixa».

«M’ha sorprès positivament el fet d’apropar els nens a les

Quines modificacions faries per millorar el
projecte?

Pel que fa a visitar la residència:

Pel que fa als valors:

la gent gran aprenen a col·laborar-hi i, sobretot, a valorar-la
i a respectar-la, ... la meva filla, a partir d’avui, parla més bé

residències de gent gran, ... la visita a la residència els fa

de la gent gran».

conscients de les dificultats, ... el poder veure com viuen, la

l

seguretat i els elements d’ajuda que tenen».

«Ajuda a conèixer noves realitats als nens i a la gent gran,

«Cap, ... tot està mol bé, ... està perfecte, ... ben organitzat,

Creieu que és un projecte idoni per ajudar
a conèixer-se, entendre’s i respectar-se entre
generacions?

... aprenem moltes coses».

Majoritàriament responen que és «molt» idoni, un petit

«L’activitat del ioga i el dòmino han estat interessants per

neixen persones d’una generació que no ho va tenir tan fà-

percentatge diu que «una mica» i ningú diu que és «poc»

als infants, ... que el avis coneguin l’escola, ... que potser és

cil com ells, ... els valoren molt més en conèixer la seva vi-

idoni o «molt poc».

un projecte massa curt i no es poden fer més activitats».

da, ... és una convivència única i s’hauria de fer més vega-

l

l

En general, no farien modificacions:

Els que diuen que sí que farien canvis demanen:

«Més temps, ... més d’un cop a l’any, ... cada setmana, ...

l

En relació amb les activitats:

Pel que fa a la relació:

... permet que la gent gran es senti útil i alhora, els nens co-

des, ... serveix per ser més bona persona, ... la relació

més activitats, ... que ens expliquin més coses curioses del
dre més coses sobre ells».

Indiqueu els tres aspectes que més us han cridat
l’atenció del projecte.

Observacions

es puguin relacionar amb persones grans i es puguin co-

«He vist la diferència que hi ha entre una residència i un

nèixer:

Per què?

nals neixen moltes expectatives de vida especialment per

casal, ... les persones grans són molt intel·ligents i tenen

«Que hagin compartit coneixements, jocs, activitats, tallers,

«És de gran importància, ... molt interessant... molt posi-

als infants, ... la relació entre els nens i la gent gran els aju-

històries molt boniques, ... m’ha agradat molt aquest pro-

... com es poden ajudar, ... veure les necessitats que poden

tiu, ... molt encertat, ... participatiu, ... enriquidor, tant per

da en el seu creixement i aprenentatge, ... el meu fill ha

jecte perquè he après molt sobre la vida de la gent gran, ...

tenir els avis, ... conèixer la seva realitat, ... com viuen, ...

als avis com per als nois, ... crec que seria bo que pogués

après a comportar-se més bé amb la gent gran, ... permet

m’he divertit molt, ... haig de dir que ells també han après

l’oportunitat de relacionar-se amb la gent gran, ...la possibi-

ser un treball de tot el curs, perquè amb quatre sessions

implicar els alumnes en realitats socials diferents de les se-

passat, ... estar-hi un dia sencer amb la gent gran i apren-

l
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Valoren molt positivament l’oportunitat que els infants

Feu una valoració general del projecte.

intergeneracional és part de l’essència de l’ésser humà, pe-

Més del 50% el valora com una experiència «molt bona» i

rò en aquest món nostre potser s’ha perdut una mica, ... la

la resta com a «bona».

gent gran recupera el sentiment de ser útil, ... de l’intercanvi d’experiències, idees i de coneixements intergeneracio-
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ves, que no les visquin no vol dir que no existeixin, ... és

l

«Per continuar compartint, ... és una bona oportunitat per

Com valora la resposta dels nens i nenes?

molt important que entre generacions aprenguem a aju-

«Jo ja en tenia una bona opinió, d’ells, ... els nens sempre

continuar la convivència entre ells i nosaltres, ... per ense-

«Com a molt positiva! De l’intercanvi d’experiències, idees

dar-nos, a fer millor les nostres vides, tothom pot aprendre

són amables amb les persones grans si els tractes amb es-

nyar valors i que coneguin la gent gran, ... seria bo sempre

i coneixements entre les dues generacions, en surt una vi-

dels altres, ... els nens i nenes han pogut veure que la gent

timació, ... m’agraden molt els nens».

que els nens s’ho hagin passat bé i ho trobin gratificant, ...

sió àmplia d’altres realitats, per a molts d’ells poc conegu-

alguns nens són d’altres països i potser els aniria bé, ... per

des, ... la valoro molt bé, han respost col·laborant, interessant-se i fent la feina amb molta il·lusió, ... positiva al 100%,

Els que diuen que no, aclareixen:

gran pot tenir també una vida activa i interessant, ... el

Què us ha sorprès o què us ha agradat més dels nens
i de les nenes?

veure com creixen i el camí que escullen».

que si hagués tingut els seus avis, ell seria diferent en molts
aspectes, ... aquest projecte també dota de valor la vellesa;

«La capacitat d’aprendre, ... la seva innocència, ... la seva

Com es podria fer?

que han conegut, ... només cal veure els resultats i la il·lusió

els avis també tenen coses per ensenyar i per dir».

amabilitat, ... que tota l’estona estaven pendents de nosal-

La majoria demana:

que els nens tenien».

tres, ... que ens ajudaven en tot, ... el fet de compartir».

«Tallers conjunts, ... intercanvi de visites, ... assistir a re-

meu fill no ha tingut gent gran a prop. Sempre he pensat

Qüestionari d’avaluació per
a les persones grans

mostren interès, preocupació per les activitats i pels avis

presentacions o actes que organitzin el nens/es i/o la gent

I del projecte?
l

gran».

Els agrada adonar-se que són vàlids i l’experiència la va-

Què us ha semblat l’experiència de conèixer i
compartir unes quantes hores amb els nens i nenes
de l’escola?

loren positivament:

Quina activitat creu que és més interessant
i per què?
«En general, totes han resultat molt interessants i els han

Quines modificacions hi faria per millorar el
projecte?

aportat noves visions i vivències que els ajudaran a créixer,

«Que vegin que encara tenim inquietuds, ... tant ells com
nosaltres ens sentim útils, ... és interessant que convisquin,

En general, diuen que no cal fer canvis i els que creuen que

molt interessants, ... les activitats del casal els permeten

La valoració és molt positiva per a tots els participants:

encara que sigui per poca estona, amb gent gran».

sí el que suggereixen és fer més visites o que les sessions

una relació més directa, però la residència i la visita als

«M’ha agradat molt, ...molt bé, ... fantàstic, ... molt maca, ...

l

durin més temps.

apartaments tutelats són fonamentals, ... la residència és

gratificant, ... molt interessant, ... amb ells et sents útil, ...

«M’ha agradat molt, ... estupend, ... la manera de portar-ho

és important compartir a qualsevol edat».

a terme, ... que continuï així, ... en els temps que estem és

L’experiència la valoren positivament:

una bona idea, ja que hi ha molts nens i nenes que no ens

Què n’heu après?

respecten».

La majoria dels participants es sorprenen del fet que:

... no puc escollir-ne només una perquè penso que totes són

impactant i desenvolupa la tendresa».

Qüestionari d’avaluació per
als tutors i tutores

Quina activitat nova pensa que valdria la pena
incorporar al projecte?

Les respostes dels tutors i les tutores ens donen una idea

En general, demanen més dies o més activitats:

«Els infants són molt amables, ... col·laboradors, ... angeli-

Què penseu de les coses que fan els nens i nenes?

de la importància que té aquest programa, de com es pot

«Més que incorporar una altra activitat, penso que seria

cals, ... educats, ... simpàtics, ... innocents, ... sensibles, ...

«Que estan molt bé, ... són molt macos, ... són positius, ...

treballar des de diferents assignatures i de com ajuda a

més interessant aprofundir les que hi ha programades, ...

carinyosos, ... han estat molt pendents de nosaltres».

que els ajuda a ser educats, ... que necessiten atenció, ... és

formar els alumnes.

podria fer-se una altra sessió a les activitats de casal, participar en més activitats i fer una altra sessió també per veu-

com retrobar-me amb la meva infantesa, ... el temps can-

El fet d’estar uns quants dies, unes hores, amb els
nens i nenes us ha fet canviar la idea que en teníeu?

via, però tot és el mateix, ... els mestres ho fan molt bé, ...
fan coses molt maques per ajudar a tothom».

Com ha inclòs les activitats del projecte dins el
currículum (programa) escolar?

re el dia a dia a la residència».

«Dins del coneixement del medi, ... a expressió plàstica —
dibuix del test—, ... dins l’àrea de llengua catalana —ela-

Quines dificultats ha suposat la participació en el
projecte?

«No em pensava que fossin tan educats, ... tan col·

Creus que seria bo continuar la relació amb els nens
i nenes que han participat en el projecte?

boració d’un text—, ... bàsicament formen part del conei-

Responen que cap, o bé trobar les dates per desenvolupar

laboradors, ... tan sensibles».

El 100% diu que sí:

xement de la vida, ... a tutoria».

el projecte.

l

Els que diuen que sí, manifesten que ha canviat el que

pensaven d’ells:
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Què creu que s’hauria de millorar del projecte?

Quina activitat creu que és més interessant i per què?

«Per part de l’escola, donar un full informatiu a les famíli-

«La de compartir una activitat: a la residència fent un ta-

es explicant el projecte, ... pot ser fer una activitat cada tri-

ller de motricitat fina, ... a l’escola es va fer una activitat

mestre».

Creu que les activitats que s’han fet eren adients per
aconseguir els objectius? (apropar la gent gran i els
nens/es, canviar els prejudicis que, en general,
tenen els uns dels altres...).

«És una satisfacció molt personal, ... que ens aporta a tots

que va implicar una gran interacció entre residents i nens,

Creu que les activitats que s’han fet eren adients per
aconseguir els objectius? (apropar la gent gran i els
nens/es, canviar els prejudicis que, en general,
tenen els uns dels altres...)

... per a nosaltres el més interessant és anar a l’escola, ja

La resposta és afirmativa:

que és quan realment la nostra gent gran té més contacte

«Ajuden a trencar estereotips per totes dues bandes, ... so-

Creu que els nens i nenes han après alguna cosa de
la seva experiència?

amb els infants».

bretot pensem que s’ha de treballar amb els nens per

Tots els participants responen que sí:

transmetre una idea de la gent gran optimista i vital, viure

«Que la gent gran també serveix per a alguna cosa, ... la

la diferència com un enriquiment».

convivència amb la gent gran, ... el contacte dia a dia és en-

unes bones relacions humanes, ... perquè em donen vida i
alegria, ... em fa sentir jove».

Tothom diu que sí:

Quina activitat nova pensa que valdria la pena
incorporar la projecte?

«Els nens coneixen els avis, i a l’inrevés. Desenvolupen va-

No demanen una activitat concreta, però sí fer-ne més:

lors com el respecte, la tolerància, l’empatia, l’estimació, ...

«Fer dues visites a la residència. En una es podria veure

han permès que descobrissin una realitat que molts d’ells

com viuen els residents i la necessitat d’ajudes tècniques

desconeixien, ... perquè hem fet l’apropament i els nens i

durant el dia a dia (grua, plats adaptats, gots...). En la sego-

nenes han valorat positivament la tercera edat, ... interac-

na es podria treballar més en una activitat concreta tipus

tuar és genial».

manualitats».

Qüestionari d’avaluació per als professionals
de totes dues residències

Quines dificultats ha suposat la participació en el
projecte?

Per què s’ha compromès a anar a l’escola?

«A mi em fa viure, ... sóc més oberta i alegre, ... en el tracte,

Molts dels participants diuen que els agraden els infants,

ara tinc més paciència, ... sóc més obert amb la gent menu-

Per molt que ho valoren molt positivament, la major difi-

d’altres diuen:

da i comprenc com són de veritat, ... perquè tinc una obli-

Com han inclòs les activitats del projecte dins el
currículum (programa) del seu equipament?

cultat per a alguna residència és el desplaçament a l’escola

«Perquè necessito fer alguna cosa, ... per ser una mica útil,

gació, però molt satisfactòria, ... ara tinc una alegria im-

i, per a d’altres, l’organització dels professionals:

... per solidaritat, ... és molt gratificant estar amb ells, ... per

mensa quan em trobo entre ells, ... feia temps que no trac-

«Forma part del projecte psicopedagògic i d’animació de la

«No podem arribar a l’escola caminant i ho hem de fer en

conèixer una nova experiència, ... per simpatia, ... perquè el

tava amb nens tan petits i m’han acceptat».

residència, .... el tenim present anualment».

taxi, ... l’organització dels professionals, ja que, quan vénen

projecte és molt interessant, ... perquè m’agrada».

riquidor, ... a comunicar-se, ... que els avis són diferents de
com ells els veuen, ... que no tots els avis són rondinaires, ...

Compartir escola

tivitat i hem de deixar de banda altres activitats/tasques».

«La resposta és molt positiva. Ens permet treballar amb els

jugar que teníem abans, ... algunes activitats com el ganxet, jugar al dòmino, acudits».

Qüestionari d’avaluació per
a les persones grans

les escoles, necessitem molts professionals dedicats a l’ac-

Com valora la resposta de les persones grans?

sobretot el tracte amb les persones grans, ... la manera de

Què li ha semblat l’experiència de compartir unes
hores amb els nens i nenes a la seva escola?

Creu que el seu caràcter ha canviat des que va a
l’escola? Si creu que sí, en què ha canviat?

Li suposa un gran esforç fer aquest treball
voluntari?
Només un 12% respon que sí.

diferents valors —col·laboració, compartir— setmanes

Què creu que s’hauria de millorar del projecte?

l

abans. Després de l’activitat ens permet treballar «memò-

«Potser la freqüència de les visites i la continuïtat, ... poder

«Molt positiva, ... molt bona, ... fantàstica, ... molt maca, ...

S’ha posat nerviós/a en algun moment de la classe?

ria i reminiscència», un fet que provoca grans emocions, ...

fer més activitats junts. Se’n podria valorar una cada tri-

agradable, ... una experiència molt enriquidora per a totes

Un 15% reconeix que sí, i el motiu que expliquen té a veure

ho valorem molt positivament ja que els nens/es aporten

mestre, ... buscar més interacció entre la gent gran i els

dues parts».

amb què hi ha moments en què alguns infants són entre-

alegria als residents i per a ells és un dia diferent».

nens/es que vénen a visitar la residència».

l

La valoren com a:

Altres participants fan esment dels seus guanys perso-

maliats o no escolten prou.

nals:
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S’ha trobat còmode fent els tallers?
Tothom respon que sí:

S’ha trobat en algun moment sense poder controlar
el grup de nens/es?

«Hi ha nens que són molt receptius, i et sens útil, ... m’he

Una tercera part diu que sí i que ho han solucionat:

trobat bé, ... és una manera de treballar en equip amb els

«Demanant la intervenció de la professora, ... posant-me

nens, i ens entenem molt bé, ... és una feina molt gratifi-

una mica seriosa, ... els he fet jugar, ... calmant-los una mi-

cant, ... per la convivència amb els nens, .... els nens són fa-

ca».

Compartir universitat

Socials
«Un altre tipus de problemes són els socials, perquè les coses avancen més ràpidament i ells acostumen a tenir una

Qüestionari per als joves abans de la primera
trobada (d’entre 18 i 28 anys).

mentalitat conservadora, i certes coses no les entenen (per
exemple l’homosexualitat), ... a causa dels canvis socials
que tenen lloc amb el temps, crec que molta gent gran es

Aquest primer qüestionari és per a tots els participants i té

sent amb molta soledat respecte dels seus propis familiars,

Vol continuar el trimestre vinent?

dos objectius que són comuns a totes dues generacions. Un

i això impedeix una bona relació, ... molts senten que són

Canviaria alguna cosa dels tallers?

Tots els participants volen continuar. Els motius són:

és que puguin tenir una eina per iniciar el diàleg, l’altre és

un destorb, ... l’aïllament social perquè les diferències in-

En general, no canviarien res perquè ho troben prou bé.

«Perquè a la nostra edat és molt bo fer aquesta teràpia, ja

que pensin en els problemes que tenen ells i en els que té

tergeneracionals i la societat que canvia tan de pressa fa

Un 10% suggereix que la duració del taller d’una hora i

que també ells ens aporten molt, ... m’hi trobo molt bé fent

l’altra generació i en com es poden ajudar.

que estiguin més aïllats, com si estiguessin obsolets i la se-

mitja potser és massa llarga.

aquesta tasca, ... perquè m’agrada col·laborar amb els nens

bulosos».

i les nenes, ... trobo molt bé la convivència dels grans amb

Creu que el nombre de nens/es que correspon a
cada persona gran és l’adequat?

els nens».

Un 85% creu que és l’adequat. La resta creu que per a l’ac-

En cas que vulgui continuar, quin taller li agradaria
fer?

tivitat que fan potser haurien de ser menys alumnes.

va experiència no servís».

Quins problemes creus que tenen les persones
grans actualment? Econòmics? Socials? Familiars?
De salut? De relació? D’altres? Explica el perquè
t’ho sembla.

De relació
«La distància intergeneracional cada vegada és més gran a
causa dels canvis socials tan ràpids, ... pertànyer a la tercera edat cada vegada té menys valor social, i això pot reper-

En general, contesten que ja els està bé el taller que fan, i

Salut

cutir en les relacions amb els altres, ... m’interessa saber

S’ha sentit ben acollit/da pel personal de l’escola?

d’altres diuen que deixen que ho decideixin els professio-

La majoria considera que el primer problema és el de man-

com són les seves relacions i quins canvis perceben respec-

Tothom respon que sí:

nals.

ca de salut:

te a les que havien tingut de joves».

«A causa del deteriorament físic que es produeix a mesura

«Ens demostren contínuament el seu respecte, la seva
amistat i la seva simpatia, ... tots són molt amables, ...

Està satisfet/a del treball que fa?

que passen els anys, ... m’agradaria saber si a mesura que

Solitud

atents, ... simpàtics, ... acollidors».

Tothom respon afirmativament:

envelleixen i s’adonen que aquests problemes van en aug-

Finalment fan esment dels problemes de solitud, que rela-

«Perquè em sembla que és positiu, ... em trobo com a casa,

ment tenen o no tenen una perspectiva de ment oberta o

cionen amb els problemes familiars:

Ha tingut algun problema amb els mestres?

tranquil·la i feliç, ... és molt gratificant en tots els aspectes,

pensen contínuament en la mort, ... pot ser que el proble-

«Crec que tenen problemes familiars en el sentit que avui

Tots diuen que no.

... perquè em sento una mica útil, ... em sembla un bon pro-

ma més gran sigui la salut, que provoca aquesta visió soci-

dia es tenen dificultats econòmiques, per això crec que ells

jecte i dóna un bon resultat, ... em sento satisfet per la me-

al que es té d’ells de debilitat i fragilitat».

poden tenir problemes per ser cuidats i atesos correcta-

Ha tingut algun problema amb els nens/es o amb
algun d’ells en concret?

ment, ... familiars, perquè algunes persones es senten soles

va aportació».
Econòmics

i abandonades pels seus familiars, ... familiars i de solitud,

Només una persona parla d’un problema concret amb un

«Problemes econòmics perquè, en general, les pensions de

ja que els fills comencen a fer la seva vida i a més comen-

nen que, en una ocasió, es va revolucionar molt.

jubilació o no n’hi ha o són molt baixes, i és probable que

cen a tenir pèrdues (parella, germans, cosins... etc.), ... la

hagin de tenir dependència econòmica de la família, ... eco-

solitud».

nòmics que fan que no puguin mantenir-se independents».
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Només una persona creu que els grans no tenen problemes:
«Ara mateix no em sembla que en tinguin cap, perquè precisament tenen solucionats els problemes que més m’amo-

Quins problemes creus que teniu vosaltres com a
col·lectiu jove? Econòmics? Socials? Familiars? De
salut? De relació? D’altres? Explica el perquè t’ho
sembla.

ïnen a mi (diners per sobreviure, incertesa sobre el futur,
manca de temps per fer coses)».

Econòmics

«Problemes ètics, de valors, ... crisi econòmica més crisi de

«Compartint la seva memòria històrica, les seves experièn-

valors, ... els canvis familiars i la globalització, on tot és

cies amb els temes que ara ens preocupen, ... recuperant

possible, produeixen la ruptura de molts límits morals, ...

aspectes que s’han deixat de banda perquè ja no ens sem-

també podem tenir problemes d’identitat o de valors per

blen importants, quan potser sí que ho són (la cuina, la

l’actual forma de vida, ... la preocupació d’encaixar en al-

costura), ... m’agrada encomanar-me de les ganes i de la vi-

gun lloc d’aquesta societat».

talitat de la gent que ha superat pràcticament totes les etapes de la seva vida, ... m’agrada veure com normalment la

Tots creuen que el problema més important que tenen és

Creus que vosaltres, els joves, els podeu ajudar?

l’econòmic:

Creus que les persones grans us poden ajudar?

gent gran té més iniciativa i més ganes de viure que no pas

Tothom respon que sí.

«Tenim problemes molt intensos a partir de la crisi. No sa-

Tothom diu que sí.

la gent més jove, ... moltes vegades creiem que per ser més
joves i tenir energia, que els grans estan antiquats. És ne-

bem què passarà. La gran incertesa pel futur. En principi,

En què i com

és un problema econòmic, ja que no tenim feina o possibi-

En què i com

litats d’aconseguir-ne una, ... actualment, problemes eco-

l

«En el sentit emocional i d’aprenentatge podem ser-los

nòmics, ja que ens costa trobar feina i els que en tenen no

l’experiència que tenen i els consells que els poden donar:

Li doneu valor a l’experiència de les persones grans?

molt útils. Parlant es pot ajudar molt una persona, pots es-

cobren prou per ser econòmicament independents, ... ens

«Sobretot, en termes d’experiència, ells han viscut coses si-

Tothom valora positivament l’experiència dels grans.

coltar els problemes que té i donar-li suport moral, ... in-

preocupa molt si el que fem i aconseguim ara ens garan-

milars i diferents a les que hem viscut nosaltres i, proba-

tentar comprendre la situació actual de la gent gran, tenir

teix o no un futur, que és el que volem i estem lluitant per

blement, ens poden transmetre formes de veure les coses i

Per què?

voluntat d’apropar-s’hi, de crear ponts, ... podem ajudar la

aconseguir, ... econòmics, ja que nosaltres vam néixer en

entendre-les des d’una perspectiva diferent, ... amb la seva

En general, donen molta importància a la transmissió de

gent gran fent-los sentir importants, que escoltem la seva

una època molt bona i no ens havia faltat mai de res... fins

experiència ens poden aportar coneixements que no ens

coneixements i valors: «L’experiència, per definició, com-

paraula i la tinguem en compte, ... podem tenir-los més en

ara! Mai podrem tenir una casa pròpia i formar una famí-

ensenyen a casa ni a les escoles, valors de vida, han viscut

porta aprenentatge, i crec que és molt important aprendre

compte, escoltar-los, interessar-nos per ells, que també és

lia com els nostres pares».

molts canvis polítics, econòmics i socials, ... donant con-

a partir del que han après els altres (ens estalvia errors,

sells basats en les seves vides, les seves experiències o no-

ens dóna més punts de vista, ens fa conscients de molts aspectes), ... encara que les èpoques canviïn, ens trobem amb

l

La majoria creu que afavorint el diàleg i la relació:

un benefici per a nosaltres, ... podríem ajudar-los a com-

cessari saber escoltar».

Una majoria important creu que els podrien ajudar per

prendre les necessitats i el comportament que tenim els jo-

Familiars i de relació

més parlant-hi».

ves avui dia».

També fan esment dels problemes familiars i de relació:

l

Alguns creuen que acostant-los a la realitat social i a les

«La crisi ha afectat totes les cases i hi ha més tensions, i

«Explicant-nos coses del passat i així també valorar la im-

compte l’experiència de persones que han viscut altres

noves tecnologies: «Ajudar-los a adaptar-se al nou estil de

l’ambient no és el que era, ... problemes de família, ja que

portància de les coses i, sobretot, inculcar-nos valors com

èpoques, ... perquè ells han viscut molts canvis interes-

vida, amb paciència, intentar integrar-los a l’era digital, ...

cada vegada n’hi ha més, de desestructurades, som molt

el respecte, ... ells han viscut ja tota una vida, i encara que

sants i nosaltres ja ens ho hem trobat tot fet, i ens poden

els podem ajudar a entendre tots aquests canvis que són

més independents i anem més a la nostra, i s’han perdut

molts no han pogut estudiar, el que potser més necessitem

donar consells interessants, ... tot i que penso que l’experi-

tan ràpids, perquè nosaltres ja hi hem crescut (noves tec-

molts valors familiars, ... també de relació, perquè avui dia

els joves són «valors de vida» i d’això ells en saben molt, ...

ència és tot allò que genera un individu en contacte amb el

nologies), ... pot ser fer-los veure la vida a partir d’un altre

tothom és molt inestable, les parelles no duren, no aguan-

valorar coses que ja no valorem perquè moltes de les nos-

món real, la gent gran pot donar-nos pautes per seguir, ...

punt de vista, propi del nou sistema, una mica més

ten el que aguantaven abans».

tres necessitats ja estan cobertes, mentre que fa 70 anys no

han viscut un context pràcticament diferent, han hagut

ho estaven. Recuperar la moral».

d’adaptar-se a molts canvis que la humanitat ha implantat

l

egoista».

94

Alguns alumnes fan referència als valors:

Valors

l

Una minoria fa menció dels valors:

dar:

Alguns creuen que amb la relació també els poden aju-

els mateixos problemes, pors, emocions, etc. És bo tenir en

amb el seu progrés, tot això dóna saviesa, coneixement i
unes idees del món particulars i amb un gran valor».

95

Quin tema t’agradaria aprofundir a la propera
trobada amb les persones grans?
l

Qüestionari per a les persones grans abans
de la primera trobada

Com a primera opció, volen aprofundir la visió que te-

nen dels joves d’avui i, com a segona opció, voldrien parlar
de la mort. També tenen l’interès següent:
«M’interessen sobretot les etapes històriques com la Guerra Civil, el franquisme i el postfranquisme, ... la recupera-

Quins problemes creus que tenen els joves
actualment? Econòmics? Socials? Familiars?
De salut? De relació? D’altres? Explica el perquè
t’ho sembla.

a grups violents i marginals, ... viuen bé, cal esforçar-se i

De relació

lluitar pel que creuen, ... no volen escoltar consells, ... te-

Alguns dels participants valoren negativament les noves

nen poca comunicació i molta separació, ... s’ha afavorit

tecnologies per poder mantenir unes bones relacions per-

molt l’individualisme, ... no hi ha respostes de grup per a la

sonals; d’altres creuen que són problemes amb la família,

defensa dels interessos dels joves, ... la societat que hi ha és

però, en general, creuen que no tenen gaires problemes:

injusta, i ells ho saben».

«Les relacions massificades i/o l’aïllament a causa de les
noves tecnologies no faciliten unes relacions personals sa-

Familiars

tisfactòries, ... tenen poca relació per culpa del mòbil i de

En relació amb els problemes familiars:

l’ordinador, ... la vida competitiva aïlla, ... tenen poca comu-

«Viuen massa temps amb els pares, ... els problemes gene-

nicació o gens amb els seus pares i, en general, amb la ge-

nòmic, per no tenir feina:

racionals es cronifiquen i erosionen la relació, ... avui dia

neració de persones grans, ... hi ha joves que son estupends

A causa de la crisi no tenen feina, els salaris són baixos i l’ha-

tenim moltes famílies desestructurades i això ho noten

i normalment agrada relacionar-se i fer amics, ... cal que hi

bitatge car, ... si tenen un treball precari, tenen problemes, ...

molt, ... cal que escoltin els seus familiars grans i que els

hagi tolerància, que s’ajudin entre ells, ... em sembla que

Per què i amb quin objectiu?

malgrat la seva preparació no treballen o ho fan en precari».

respectin, ... falta comunicació i hi ha poc respecte, ... prin-

no tenen problemes de relació, perquè amb l’internet “xa-

Per poder compartir i contrastar opinions:

l

La situació no els permet independitzar-se i depenen

cipalment amb els pares, que voldrien preservar-los de ris-

tegen” i coneixen gent i es comuniquen prou bé».

«Compartir pors i temors, explorar si realment els joves i

dels pares:

cos i ells ho perceben com una coerció de la seva llibertat,

els grans som tan diferents de com creiem o si vivim de

«Per regla general, els pares assumeixen la manutenció

pares separats, possessius i exigents, ... manca de comuni-

Altres problemes

forma semblant en moltes coses, ... ajudar-nos els uns als

dels fills i els ajuden a cobrir les despeses, ... tenen gran

cació amb els pares».

En general, reforcen algunes de les respostes dels apartats

altres perquè aquests temes deixin de ser tabú per accep-

preocupació per trobar treball i guanyar prou per poder

tar-los i viure’ls de manera més sana, ... m’agrada sentir el

independitzar-se dels pares, ... s’independitzen molt tard».

dia a dia de persones que vam viure aquella època, i com

l

eren feliços amb molt pocs recursos, tot el contrari d’avui
dia».

ció de la memòria històrica, ... temes polítics, ... situació
econòmica actual, ... com afrontar aquesta època de crisi

Econòmics

segon la seva experiència».

l

l

Finalment, voldrien aprofundir com era la seva vida

quan eren joves.
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«La majoria considera que el primer problema és l’eco-

anteriors per molt que se n’introdueixin de noves:
Salut

«Deixant de banda que hi ha una joventut bastant ferma, a

En general, creuen que com que són joves no tenen grans

la gran majoria de joves els falten principis d’educació i ci-

administrar els diners que poden tenir:

problemes de salut, però la majoria pensen que els proble-

visme, ... els joves són excessivament competitius i potser

«Els joves no tenen clar el valor de l’estalvi i no donen valor

mes de salut que puguin tenir estan identificats amb els

poc solidaris, ... no hi ha un model de futur capaç d’il·

al que tenen. Gasten en roba de marca, ... pot ser que en

derivats de les addiccions:

lusionar els joves, ... tenen una actitud individualista da-

tinguin, de problemes econòmics, però la majoria de les

«L’abús d’alcohol i de tabac, ... també l’inici al consum de

vant de la vida i un desengany total de la política i dels po-

vegades són creats per ells mateixos, a causa de la societat

drogues, ... la sida i les drogues, ... el botelló (per cert, quan

lítics, ... caldria que fessin cas de les campanyes de salut

de consum, ... disposen de pocs diners i no saben adminis-

és dirà clarament que l’alcohol és una droga forta i crea ad-

que fan adreçades a ells (drogues, sexe, alcohol, tabac), ...

trar-los prou bé».

dició com les altres drogues?), ... cal prevenció de la sida,

la culpa de tot la té la tecnologia tan moderna, ... els falta

embarassos no desitjats, l’ús del preservatiu, ... viuen de

carinyo, ... dificultats per als que no tenen estudis ni prepa-

Social

manera sedentària, amb hàbits alimentaris poc saluda-

ració».

El segon tipus de problemes consideren són socials:

bles, hi ha grans col·lectius amb risc de salut i/o dependèn-

«Viuen en una societat molt alliberada, cal que aprenguin i

cies, ... sexe, ... crec que tenen bona salut, ... normalment

no confonguin “llibertat” amb “llibertinatge”, ... pertànyer

no tenen problemes de salut».

Algunes persones grans creuen que els joves no saben
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Creus que vosaltres, els grans, podeu ajudar els
joves?

Econòmic

ho, malament, llavors et transformes en una càrrega molt

ci falta, ... els fills només truquen quan necessiten alguna

Gairebé totes les persones fan referència als problemes

desagradable, excepte si tens capital, ... solitud i sobrecàr-

cosa, ... si ens tanquem a casa, no ens relacionem amb nin-

El 86% respon que sí i la resta creu que no o no contesta.

econòmics, a causa de les baixes pensions:

rega tenint cura dels néts, ... a casa meva no truquen gaire,

gú, ja que no és moda les visites dels diumenges, ... la dis-

«Les pensions moltes vegades són insuficients per arribar

haig de ser jo, i si els vull veure els convido a dinar a casa i

persió de les famílies, ... la relació cada dia és més minsa

a cobrir totes les despeses, pensions baixes i preus elevats

així ens veiem. Com que em veuen forta, passen de mi, ...

(desaparició d’amics, de familiars, per defunció, etc), ... les

En què i com?

dels habitatges (no estan a l’abast de tothom), ... sí, el futur

sentir-se exclosa de l’àmbit familiar, ja que sovint la família

persones necessitem rebre carinyo i una abraçada dels al-

Majoritàriament creuen que la seva experiència i els seus

és insegur, ... hi ha gent que caldria que rebés més ajudes

està massa ocupada. Fem de “cangurs” (afortunadament),

tres, ... quan estàs sola t’has de buscar la relació anant a les

consells els poden ajudar:

socials, ... hi ha molta gent gran que ho passa malament, ...

però ens quedem sols a les vacances, ... moltes famílies

escoles o als casals, ... amb els de la teva edat va tot bé, ... la

«Amb la nostra experiència podem expressar el nostre

n’hi ha que van tirant amb la pensió, d’altres la passen bas-

s’escolten poc».

gent gran té força relació amb amics de la mateixa edat, ...

punt de vista en relació amb els temes que més els preocu-

tant magra, si a més, es troben en un estat de solitud, la vi-

pen. Parlar de les drogues, de la sida, de la beguda, de la si-

da se’ls fa molt feixuga, ... ens adaptem al que tenim i cal

Salut

amb maneres de ser individuals, poc modificables, ... a cer-

tuació econòmica, ... escoltant-los i al mateix temps trans-

administrar-ho molt bé».

Majoritàriament, la seva resposta fa referència a proble-

ta edat, la relació ja sols és vàlida entre persones de la ma-

mes de salut relacionats amb malalties cròniques, que ells

teixa època, ... tinc molta relació amb el meu grup social,
però les relacions intergeneracionals són inexistents».

l

Els que diuen que sí:

metent-los valors, pautes i coneixements del que és la vida,

tenim poca vida social, i quan ho intentem, hem de lluitar

... explicant com en moltes coses s’ha de millorar encara

Social

identifiquen amb l’edat, per molt que no sembla que se

que en altres hem empitjorat (per exemple, què hi ha més

«Tendència a ser marginats de la societat com a gent

sentin gaire malalts:

individualisme), ... demostrant que no tota la gent gran és

“amortitzada”. Predomini o moda de “lo jove”, ... l’aïlla-

«El colesterol, la diabetis, la hipertensió o l’artrosi, ... quan

Altres problemes

rondinaire, agressiva i mal educada, ... amb la nostra expe-

ment. Vivint sovint l’experiència del menyspreu social. La

l’edat avança és normal que surtin problemes de salut, ...

Només contesta un 50% i, en general, es refereixen a pro-

riència els podem donar consells útils i poca cosa més, ells

vellesa no és avui dia un valor per ella mateixa, ... un dels

tenim el típic “si no fos”, ... a vegades cal relacionar l’estat

blemes ja expressats en diferents apartats i que tenen a

tenen més cultura, ... compartint l’habitatge amb joves que

principals problemes és la solitud, però amb humanitat es

de salut amb l’estat d’ànim, la manca d’amor, les depressi-

veure amb les relacions familiars i amb la solitud:

no es poden pagar un pis, ... la nostra ajuda consisteix a fer-

podria suavitzar, ... moltes vegades som les persones grans

ons, ... tenim una qualitat de vida més bona que abans, ... hi

«Ningú s’adona, ni nosaltres mateixos, que, de cop i volta,

los veure que els nostres paràmetres han estat més rigoro-

les que ens tanquem a casa, ... hi ha manca de comunicació

ha mitjans per mantenir la salut, ... la qüestió sociosanità-

has deixat de ser “algú” per als que no et coneixen i això és

sos que els seus i que això no ens han perjudicat, ... relaci-

i d’integració en l’entorn, ... m’agrada la col·lectivitat però

ria ha proporcionat un benestar físic de manera que pots

dur, ... els fills et necessiten per fer encàrrecs, donar-los di-

onant-nos més sovint».

en aquesta societat de consum és difícil, ... sembla que per

tenir 90 anys i ningú no se n’estranya. Però no és el mateix

ners, cosir, guardar-los alguna cosa a casa teva perquè ells

Els que diuen que no:

a algunes persones és un pecat ser gran., ... tothom va a la

viure amb salut que no pas que et mantinguin viu, ... cada

no tenen espai. Mai per portar-te amb ells a qualsevol lloc.

«No, perquè hi ha una edat en la qual els consells no són ac-

seva, però la meva vellesa és bona socialment. Els centres

vegada més, es troba a faltar i es necessita el desenvolupa-

Sí que és cert que quan els he necessitat han estat al meu

ceptats, ... l’únic que podem fer és estar al seu costat quan

cívics ajuden fent activitats lúdiques: esports, nedar, ioga,

ment de la llei de dependència».

costat i m’han ajudat, ... és important un somriure, una pa-

ens necessitin».

etc, ... hi ha una diversitat bastant acceptable d’activitats:

l

conferències, tallers, visites guiades».

Quins problemes creus que teniu vosaltres com a
persones grans? Econòmics? Socials? Familiars? De
salut? De relació? D’altres? Explica el perquè t’ho
sembla.
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raula carinyosa, ens fa sentir feliços, ... la política és dels joDe relació

ves i dels mitjans de comunicació. Ha desaparegut el go-

Pel que fa als problemes de relació, els identifiquen amb la

vern o el consell dels “ancians de la tribu”.

Familiar

solitud i l’allunyament dels fills, i creuen que gairebé no-

En relació amb els problemes familiars, la majoria sí que

més es poden relacionar amb les persones de la seva edat:

Creus que els joves us poden ajudar?

tenen problemes amb els fills:

«Els fills et deixen una mica, quan ells veuen que vas fent,

Tots responen que sí, tret d’una persona que creu que qui

«Mentre ets útil, tot va bastant bé, però quan deixes de ser-

doncs, no es preocupen, pensen que ja trucaràs quan et fa-

els ha d’ajudar ha de ser el govern.
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«Valorar la pròpia experiència és difícil. De vegades només

Què heu après?

«Comprenent les nostres dificultats en general, ... no veient

et serveix per sobreviure. L’experiència seria òptima si po-

l

la gent gran com un col·lectiu que s’ha de tractar de forma

guéssim tornar enrere».

«Hem après de l’experiència dels grans i hem pogut apreci-

escoltada (batallitas), ... jo, que sóc gran, he quedat sorpre-

ar el valor d’aquesta experiència, perquè han viscut una

sa de trobar uns joves tan estalviadors, ja que es diu que

l

Els que diuen que sí:

especial, ... amb respecte i estimació i no oblidant que exis-

Els joves diuen el següent:

«Els ha sorprès el fet que els joves escoltéssim tant, i més
avui dia, en què la gent gran té el “problema” que no se sent

tim, .... sent comprensius i tenint paciència, ...que ens ex-

Com creieu què us veuen els joves?

època difícil que nosaltres no coneixem, ... que la gent gran

gasten i no miren l’economia, i no és veritat, ... la sinceritat

pliquin el que nosaltres no sabem. Sobretot amb els apa-

«Malauradament, crec que ens veuen com una càrrega so-

té molta vitalitat i moltes ganes de fer coses, ... hem après

amb què ens han parlat, ... el vincle que s’ha creat en po-

rells bàsics tecnològics: el mòbil, l’ordinador, ... escol-

cial i inservible, ... crec que, en general, ni es preocupen de

a fer tasques tan senzilles com cosir».

ques sessions».

tant-nos i deixant-nos participar com a membres de ple

mirar-nos, ... ells van al seu rotllo i passen de la gent gran,

l

dret en el conjunt de les institucions socials i polítiques, ...

tot i que hi ha excepcions».

«Han après esperit juvenil, han pogut explicar amb fran-

tenint un bon comportament amb la gent gran, ... ens aju-

Els grans opinen que:

quesa anècdotes, intercanviar idees, ... han conegut com

Heu canviat la imatge que teníeu dels joves i/o dels
grans?

Qüestionari d’avaluació final per
a grups de joves i grans

els joves viuen avui dia els temes del treball, de la universi-

l

tat, ... a comprendre els problemes de la joventut des d’una

«Els joves hem canviat la imatge en veure la gran energia

perspectiva més propera (de primera mà), ... a entendre

que desprenen els grans, ... a mesura que fèiem trobades

Li doneu valor a la vostra experiència com a
persones grans?

Aquest qüestionari el responen per grups l’últim dia de l’ac-

una mica més els joves».

canviava la imatge que en teníem , en positiu, ... en part, sí,

tivitat. Els demanem que contestin les preguntes i que hi in-

l

Tothom creu que sí excepte una persona que diu que no i

cloguin les opinions de grans i joves que els semblin més sig-

«Que joves i grans no som tan diferents i que tots hem pas-

lut encara són molt independents (al contrari dels nostres

una altra que no ho sap.

nificatives, i també una resposta consensuada del grup.

sat i passarem pel mateix, ... a pesar de l’edat ens respec-

avis, que són més grans)».

tem, ... creem complicitats, hem après a comunicar-nos i a

l

«En general, la visió que teníem dels joves era més negati-

den si ens respecten i ens acullen, ... amb afecte, cordialitat
i jo diria que amb empatia».

l

Els que contesten que sí:

Conjuntament:

Els joves:

i en part, no; ja que sabíem que la gent gran amb bona sa-

Els grans:

Com definiu aquesta experiència de compartir unes
quantes hores persones grans i joves?

escoltar-nos».

hem après a solucionar els problemes i ens ha servit per
viure una mica millor. L’experiència ens ha ensenyat a gau-

Totes les respostes són bones, i les dues generacions valo-

Us ha sorprès alguna cosa?

dir de les petites coses i a donar-los un gran valor, ... tots

ren molt la relació:

l

plegats ens podem ajudar, però han de ser els joves els que

«Ha estat una experiència molt enriquidora, ... agradable,

«Ens ha sorprès la gran activitat i l’energia que desprenen

donin el primer pas. Abans dels seixanta anys, la gent pot

... positiva, ... comunicativa, ... productiva, ... espontània i

els grans, i en aquest sentit, són una font d’inspiració, ... la

ser intel·ligent, llesta o tonta, però de “savi” només se’n pot

confiada, per totes dues bandes, ... ha estat una experièn-

fluïdesa i l’espontaneïtat amb la qual hem parlat, l’atenció

ser a partir de certa edat, ... l’experiència dels anys viscuts

cia única, no hi ha limitacions per dir el que sigui, ja que en

que posem quan algú parla, el gran respecte amb què ens

Esperàveu poder parlar obertament d’alguns temes
en concret? Quins?

em fa comprendre algunes, no pas totes, de les relacions i

no ser família ens obrim molt més, ... ens hem apropat

hem tractat, ... que els homes aprenien a cosir al servei mi-

«No hi ha hagut tabús, s’ha parlat de tot a mesura que sor-

comportaments de la gent jove, ... si t’escolten alguna cosa

grans i joves, hem intercanviat experiències, hi ha hagut

litar, ... que a la gent gran els sorprengués que els joves no

gia el tema, sobretot, de societat, de política, de sanitat, ...

els quedarà».

un bon enteniment entre grans i joves, ... ha estat molt bé

sapiguem cosir, ... el fet de poder parlar de temes tan diver-

de l’homosexualitat i la sexualitat, en general, ja que les vi-

«Sí, perquè l’experiència viscuda té un valor molt elevat, ...

va, vist des de lluny, no obstant això, en aquest seminari, la
Als joves:

imatge general que hem trobat és molt bona, positiva i
agradable, ... totes dues parts estem molt d’acord en què sí
que hi ha hagut canvis d’opinió dels uns envers els altres».

el fet de poder apropar-nos a un col·lectiu de gent al qual no

sos i des d’una perspectiva tan àmplia, ja que no s’han tan-

vències i pensaments de cada col·lectiu són molt diferents i

«Els temps han canviat molt. Moltes de les nostres experi-

solem apropar-nos, si no és que sigui la família, ... ha estat

cat a res, ... la diferència que hi ha entre la gent gran de ciu-

hi ha una gran curiositat vers les perspectives que tenen

ències no són extrapolables».

una bona experiència en què hem pogut intercanviar idees

tat i la de poble».

les altres persones, ... sí, de fet, esperàvem parlar de tots els

i experiències vitals malgrat la diferència d’edat».

l

l

l

La persona que respon que no:

La persona que respon que no ho sap:
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Als grans:

temes dels quals vam acabar parlant (la mort, la família,
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Reflexió final obligatòria per
als joves universitaris

les residències, el dia a dia), ... s’ha parlat de molts temes

Introduïm aquí una pregunta que només s’ha fet a les per-

molt obertament i sense cap mena de pudor».

sones grans.

Hi ha algun tema del qual no heu volgut parlar per
por de ser rebutjats? Quin?

T’agradaria tornar a tenir una altra trobada amb els
joves?

Aquest qüestionari el fa Conchi San Martín, professora de

més he canviat dels grans és que pensava que eren conser-

l’assignatura en la qual s’inclou l’activitat, i la resposta és

vadors, i veig que tenen idees tan radicals i revolucionàries

Tots responen que cap.

Tots els enquestats responen que sí.

obligatòria per als joves estudiants que hi han participat, i

com nosaltres, sobretot en qüestions polítiques, ... que els

serveix de reflexió final. La consigna principal que se’ls dó-

seus problemes els afronten amb les mateixes ganes que

rella, ... els interessen els temes socials i politics. Ens han
deixat consternades amb els seus coneixements de les noves tecnologies, moltes tenen un smartphone, ... la idea que

Què heu trobat a faltar?

Per què i amb quin objectiu?

na és que no responguin de manera estereotipada, és a dir,

una persona jove, ... tenen tantes ganes de viure com qual-

Tothom diu que ha faltat temps:

«Per relacionar-nos amb altres generacions i poder conèi-

que no siguin respostes superficials o automàtiques. Es

sevol de nosaltres. Com que els meus avis no feien res, no

«Hem trobat a faltar més temps per a les sessions, volíem

xer-nos millor, ... ha estat una trobada molt interessant i

tracta de poder pensar sobre aquestes trobades i, per a ai-

associava la vellesa amb grans activitats d’oci com les te-

més dies, ... més hores, trobem que ens ha faltat més temps

positiva per a nosaltres. Amb gent educada i respectuosa,

xò, cal dedicar-hi un temps, recordar, valorar i integrar.

nen ells».

per poder fer més activitats i fer més estretes les relaci-

amb ganes de treure’n profit, ... per poder continuar com-

ons».

partint les idees d’uns i dels altres, ... com a realització per-

l

Sobre el que has après personalment

sonal, coneixement de la gent jove i les seves necessitats,

Pel fet de no tenir-hi cap vincle familiar:

«Tot i havent tingut relacions intenses amb els meus avis,
la relació amb les persones que ens hem trobat és molt di-

Quines modificacions faríeu per millorar aquesta
experiència?

poder suggerir-los pautes, ... ens escoltaven i estaven molt

A partir de les trobades que hem tingut, reflexiona (indi-

ferent. Es pot començar de zero perquè no hi tenim cap

interessats, ... ha estat enriquidor, gratificant i una merave-

cant els motius i posant exemples) sobre les següents qües-

vincle familiar, i endinsar-nos en un món d’inquietuds que

En general, tornen a demanar més temps:

llosa experiència, ... ha estat molt interessant, però va ser

tions:

almenys jo desconeixia, ... amb les persones grans del meu

«Fer alguna sessió més per poder aprofundir, ... invertir-hi

poc el temps que vam poder estar plegats».

entorn no parlo de les coses dels joves, però amb ells, en

tes, ... potser estaria bé plantejar algun dia o dos com a

Observacions

“jornades temàtiques”, ... quedar en hores en què els joves

«Crec que la gent jove necessita, més que mai, els suggeri-

no tinguem classe, ja que si no, aquest fet interfereix bas-

ments i les pautes que els podem donar, ja que a la nostra

Et sembla que ha canviat en alguna cosa la teva
manera de veure les persones grans? (indica també
si tens contacte/relació amb persones grans de
manera habitual)

tant».

edat, som més objectius i menys competidors que genera-

l

Gairebé tots manifesten que l’opinió que tenien de les

xement. Aquest seminari ha estat una revelació per a nos-

cions més pròximes a ells, ... ha estat una experiència molt

persones grans ha canviat molt, i en sentit positiu; s’han

altres, ... és curiós com un vell deia que amb nosaltres po-

positiva. Són uns joves formidables i amb moltes inquie-

trencat estereotips:

dia parlar tranquil·lament de qualsevol tema, sense embuts

tuds, ... junts, joventut i vellesa podem aconseguir una so-

«Ha estat una manera d’entendre que no s’ha de generalit-

i amb confiança mútua. En canvi, amb els seus néts la rela-

cietat més bona».

més temps si fos possible, ... afegiria més activitats conjun-

Finalment, com a grup, podríeu definir aquesta
experiència amb una paraula, una frase, un dibuix o
una fotografia?

ser desconeguts, vam poder parlar sense embuts i sense
complexos de qualsevol tema, ... no tenim contacte amb
persones grans ni dins de la família, per tant, la nostra visió era intuïtiva i fins i tot estereotipada per falta de conei-

zar, ... abans creia que la gent gran no tenia res a fer, ... he

ció era més distant, com si un excés de respecte impedís

«Experiència enriquidora i gratificant, ... una experiència

canviat completament i d’una manera molt positiva, ...

una comunicació fluida. Aquesta afirmació em va fer refle-

magnífica, ... ha estat molt positiu i amb ganes de repetir, ...

pensava que eren persones tancades, amb molts perjudicis

xionar sobre la relació que tenia amb el meu avi i sobre el

dues bandes diferenciades hem trobat un punt d’unió, ...

i que no sabien adaptar-se als nous temps, evidentment per

molt respecte que li mostrava».

fenomenal, estupend, ... és una experiència que s’ha de re-

a algunes persones pot ser així, però no per a la majoria, ...

l

petir».

m’ha sorprès molt la vitalitat d’aquestes persones. Són

«No ha canviat excessivament. Tinc familiars d’edats simi-

obertes davant el tema de la sexualitat i les relacions de pa-

lars i fins i tot més grans i entenc el seu punt de vista».
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Només una persona respon que no:
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Et sembla que fins a cert punt ha canviat el teu
coneixement de la realitat? (necessitats, interessos,
problemes, preocupacions, ...)

em van aconseguir transmetre’m reflexions molt útils, ...

enriqueix el coneixement. Coneixent la seva història po-

tenien amb la nostra edat, ... els va sorprendre que en el

em va cridar l’atenció la seva postura sobre l’homosexuali-

dem comprendre la nostra, ... una de les temàtiques que

nostre grup, pel que fa a la relació de parella, tinguem una

tat. Es van mostrar molt oberts davant el tema. Deien que,

més m’angoixava i que m’agradaria assenyalar amb més

mentalitat més tradicional i semblant a la d’ells, ... vam

«Parlant amb un home sobre el masclisme, em va fer veu-

avui, tenim molta llibertat de pensament i d’acció. A la se-

èmfasi és el tema de la mort. No sabia enfocar l’assumpte

mostrar actituds diferents davant de segons quines qüesti-

re que moltes vegades som les dones les que volem ce-

va època ja existia l’homosexualitat, però era impensable

per abordar la manera com els grans s’imaginen els últims

ons, com per exemple, els valors de la societat, els actuals i

nyir-nos a aquest concepte. Aquest tema em va suscitar in-

poder-ne parlar. Deien que cadascú és lliure d’estar amb

dies de la seva vida. Amb tot, vaig introduir el tema i vaig

els de la seva generació, però no va haver-hi gaires sorpre-

terès, ... per a ells és vital interactuar amb els joves per

qui vulgui i no s’ha de jutjar a ningú per la seva orientació

obtenir una sèrie de respostes precedides d’actituds positi-

ses, ... a ells els va sorprendre molt que no tinguéssim noci-

aprendre i poder adaptar-se millor als canvis com, per

sexual, ... el sorprenent no va ser parlar de temes certs sen-

ves. Em vaig adonar que la mateixa incertesa que podien

ons de cosir, ni tan sols sabíem en quin dit es posa el didal,

exemple, les noves tecnologies, ... que la identitat d’una

se pudor, el que em va sorprendre més va ser el vincle de

tenir ells era exactament la que sentia jo. No se sentien

... que els joves els volguessin conèixer».

persona no depèn de si té 20, 40 o 70 anys. Poden seguir te-

confiança que es va crear en tan poc temps i sempre amb

més a prop de la mort que jo, per exemple, ... crec que en-

nint il·lusions, i que la vellesa no és un temps de tristor o de

respecte, ... em van sorprendre algunes idees polítiques

vellir és una qüestió d’actitud, ... aquestes trobades ajuden

soledat tal i com ho pinten socialment, sinó que és un mo-

que gairebé són terroristes, de tan radicals que són. Són

a repensar les coses que ens han succeït a la vida, a orde-

ment de gaudir, ... les persones amb les quals he tractat ens

persones amb una ment oberta i sense tants prejudicis

nar les vivències i treure’n conclusions interessants. És

Diries que ha canviat alguna cosa en la manera com
us veuen i escolten les persones grans amb què heu
estat?

han expressat els seus problemes i preocupacions, i això

com pensem que tenen, ... més detalls sobre la societat

una de les millors experiències que he viscut mai i aconse-

«Sembla que la seva percepció de nosaltres també ha can-

m’ajuda a entendre millor les persones grans del meu en-

masclista. Abans, per tenir poder notarial una dona, el pa-

llo que es faci, si es pot, perquè és d’allò més enriquidor, ...

viat. Creien que érem arrogants, capritxosos i irresponsa-

torn més proper, ... ens plantegem per què els joves tenim

re o el marit havien de donar-li un permís. Les podien obli-

M’ha fet pensar en la sort que nosaltres tenim de poder

bles. S’han adonat que no som una generació feta malbé, ...

aquesta idea estereotipada i creiem que és per falta de co-

gar a casar-se amb un desconegut, ... m’ha sorprès el grau

viure la nostra vida amb llibertat i amb la possibilitat d’es-

sí que creiem que la seva visió ha pogut canviar. Entenen la

neixement i no per falta d’interès. És per això que ponts in-

d’independència que volen tenir en relació amb els seus

tudiar, ... ens va sorprendre que una de les seves preocupa-

nostra voluntat de voler construir el nostre futur o la capa-

tergeneracionals com aquest seminari ajuden a trencar

fills, ... la idea implícita en totes les converses era que hem

cions fos la joventut d’avui dia. Ens sembla destacable que

citat de ser crítics amb la societat, ... encara que ells ja van

aquestes barreres, ... puc considerar que ha estat total-

de ser fidels a nosaltres mateixos i actuar de manera que

havent viscut una joventut difícil per la repressió i la vio-

venir amb una imatge bastant bona, nosaltres ens obrim a

ment diferent a la concepció que tenia abans d’afrontar

ens ompli interiorment, i no pas fer allò que socialment es-

lència, es preocupin per nosaltres que, encara que la nos-

explicar-los molts temes, fins i tot de la nostra vida priva-

l’experiència, ... m’han fet veure que vivim en el mateix

peren que fem».

tra vida és difícil en altres aspectes, no té res a veure amb

da, i per això crec que va canviant la manera de veure’ns i

la privació de llibertat i d’altres drets humans de llavors».

escoltar-nos, però d’una forma positiva, ... segur que han

món, amb preocupacions compartides».

Que has après respecte a les temàtiques que han
sorgit al teu grup (per exemple: enfocaments de
certs temes sobre els quals no t’havies parat a
pensar abans, que desconeixies o que han estat
diferents del que esperaves/coneixies prèviament)

Altres coses que hagis après/reflexionat i que
vulguis assenyalar

après dels nostres punts de vista igual que nosaltres dels

Sobre la percepció del que han après els grans

seus, ... en certs aspectes, sí que crec que van canviar les
formes de veure i escoltar els joves sense cap perjudici, ...

«Un tema important és com van viure la postguerra, i vam

«El que més m’ha cridat l’atenció és el fet de “poder parlar

aporten les fonts que s’usen en l’àmbit acadèmic. En l’edu-

Indica si va haver-hi alguna qüestió que et va
semblar que sorprengués les persones grans en el
decurs de les vostres trobades (per exemple: davant
d’enfocaments, activitats i/o preguntes vostres...).

de tot”. Un dels temes que més m’inquietava era la mort.

cació formal, la Guerra Civil i la postguerra s’aprenen en

«Es van sorprendre del fet que som estalviadores... potser

aquest tipus de reunions entre joves i grans ajuden a canvi-

He pogut percebre aquesta qüestió amb una mirada

els àmbits polític, econòmic i social, però no hi tenen cabu-

els cridava l’atenció que els joves estiguem bastant infor-

ar tant la visió que ells tenen de nosaltres com la que nos-

tranquil·la i entenedora, i de la manera que van enfocar-lo

da les històries personals, que li donen un valor humà que

mats i que tenim més cultura i experiència de les que ells

altres tenim d’ells».
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poder observar les diferències entre viure en una ciutat o
al camp, o també segons la situació econòmica. El coneixement de vides pròpies que vam tenir dista molt del que

em va sorprendre que diguessin que amb els seus néts no
parlaven de les coses que parlaven amb nosaltres, ... tenen
una opinió positiva de nosaltres encara que creuen que
molts joves són egoistes, mal educats i irrespectuosos, ...
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Sobre l’aprenentatge en la relació i des d’ella
En quins aspectes/temes hi ha hagut acords i en
quins altres et sembla que hi ha hagut desacords.
Indica què fèieu si hi havia desacord al grup.

Valoracions generals

no ens vam posar d’acord va ser el de la religió i l’església.

des d’un principi ens sentim molt a gust, però és veritat

Uns eren molt creients, altres havien estat creients en un

que al llarg de les sessions augmenta la confiança, ... en les

passat. La conversa va ser profunda i, en tot moment, totes

sessions a la universitat, em vaig sentir molt còmoda i en

les opinions es van respectar, ... va haver-hi desacords en-

un ambient molt relaxat (era el nostre). A Sants també em

Què és el que més t’ha agradat o el que més valores
d’aquestes trobades?

torn del rol de la dona. “Les tasques de la casa i cuidar-se

vaig sentir de la mateixa manera; ens van rebre amb molt

«La llibertat de donar a conèixer els nostres punts de vista

dels fills els portava la dona, i si volia i tenia temps per tre-

afecte i vam crear una relació d’amistat, ... en cap moment

i les nostres opinions, i de ser respectat encara que pensis

Acords

ballar ho feia”. Aquesta frase va encendre la polèmica, ...

vam percebre cap tipus d’incomoditat, ... entre els dos sec-

diferent, ... el clima de confiança i la complicitat que s’ana-

«En temes com la política, la religió, l’amor... arribem a un

potser va haver-hi més desacord en el tema de la indepen-

tors d’edat les coses es van posar molt fàcils i, ja des de la

va creant, ... veure la cara de satisfacció de les persones

acord encara que amb matisos, ... en el nostre grup no van

dència, que uns defensaven i els altres no compartien».

primera sessió, la complicitat va augmentar molt i les con-

grans quan veuen que els joves els tracten d’igual a igual i

verses eren cada vegada més profundes».

que escolten i tenen en compte el que diuen, ... que ha estat

sorgir desacords, ... en temes de política, treball, economia
actual, teníem punts de vista molt semblants, ... els temes
amb opinions similars han estat la sexualitat, l’educació i
la política, ... acords quant a la crisi econòmica i les dificul-

Valora si t’has sentit/relacionat de manera diferent
en el transcurs de les sessions (per exemple: més
cohibit al principi, més atent, amb més confiança...).

tats per subsistir, tant dels grans com dels joves, ... el tema

una experiència enriquidora. Amb les seves històries de vi-

Valora com ha estat la comunicació al teu grup (per
exemple: fluida/dificultosa...) Diries que ha variat
amb el pas dels dies?

«Valoro molt haver tingut l’oportunitat de canviar la meva

da pots veure i entendre per què són com són».
l

Quant al canvi d’imatge:

en què tots vam estar d’acord va ser el de la sexualitat, ...

Cohibit

En general, tots expressen que la conversa va ser bona i

opinió sobre aquest col·lectiu, ... el que més valoro de l’ex-

ells van viure la sexualitat des de la repressió i la falta d’in-

«Al principi preferia escoltar i observar. En acabar la pri-

fluida des de la primera sessió, per molt que en el trans-

periència és la nova imatge que he tingut l’oportunitat de

formació, ... grans i joves vam estar d’acord que l’educació

mera sessió, la conversa ja fluïa amb facilitat, fins i tot ens

curs de les sessions es feia més intensa i confiada:

poder-me endur sobre aquest sector de la societat, ... el fet

i la comunicació són la via per prevenir malalties de trans-

va faltar temps per seguir parlant, ... al principi era més

«La comunicació, en general, ha estat fluida i oberta. No

d’enfrontar-nos a certs estereotips i/o prejudicis sobre la

missió sexual i tenir una vida sexual més sana i gratifi-

distant, però a mesura que anaven transcorrent les sessi-

eren xerrades tipus debat en les quals es prenien postures

forma de vida dels grans, ... les ganes de progressar i la va-

cant».

ons va ser molt agradable, perquè es va crear amb rapide-

determinades i amb visió crítica; més aviat eren relats

rietat de motivacions que tenen que els porta a afrontar el

sa i sense dificultats un vincle de confiança, ... al principi

d’experiències personals de les quals sorgien reflexions

món amb una serenitat i una harmonia que, al meu parer,

Desacords

em vaig sentir una mica cohibida per la timidesa, però grà-

que posàvem en comú i que aportaven un major coneixe-

és digne d’admiració».

«Quant a les mesures de protesta. Alguns joves estàvem

cies al clima obert i familiar vaig poder desenvolupar tots

ment a la visió de cadascun, ... al principi, tenia molt en

l

d’acord amb mesures de pressió, inclosa la violència, en

els temes que em causaven dubtes, ... al principi em va su-

compte la forma de parlar, el tracte, ja que cada persona és

grans fora de la seva família:

casos justificats, i els grans rebutjaven rotundament la vio-

posar un xoc força elevat, ... a trets generals, l’evolució de

un món, però després, veient que ells no eren el “prototip”

«Una de les coses que més valorem de les trobades ha estat

lència com a mesura de protesta, ... sí que va haver-hi algun

les sessions va ser passar d’estar més alerta i observadora

de persona gran, ens vam relaxar i vam adquirir més segu-

la possibilitat de conèixer persones grans més enllà de l’en-

desacord pel que fa als valors actuals i els de abans, però

a mostrar-me més confiada i segura».

retat per parlar amb més naturalitat, ... la confiança va sor-

torn familiar, és un món que, d’una altra manera, seguiria

gir des de la primera sessió i es va fer més evident en la res-

sent estrany i llunyà, ... el que més valoro és conèixer persones grans que no són els meus avis».

sempre arribàvem a una conclusió, ... en ocasions hi va ha-

Algunes persones valoren aquesta relació amb persones

ver discrepàncies fins i tot entre els mateixos joves i entre

Sense problemes

ta de les sessions, ... hi havia molta complicitat entre tots

els grans, però en cap moment va haver-hi intents de ningú

«Des del primer moment em vaig sentir molt còmode. Pot-

els membres del grup, ... realment el meu grup em va fer

l

de convèncer o imposar una opinió. Valorem molt positiva-

ser al principi una mica avergonyit, però al cap de pocs mi-

sentir bé, no va haver-hi cap tema complicat, no va ha-

ció acadèmica:

ment aquest fet, perquè creiem que és la manera d’encarar

nuts es trenca el gel i comencem a parlar de forma fluida i

ver-hi prejudicis ni impressions negatives».

«Fer un seminari a la universitat en relació amb les perso-

un diàleg constructiu i des del respecte, ... el tema en què

alegre, cada vegada parlàvem amb més desimboltura, ...
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També ho valoren com a important per a la seva forma-

nes grans és molt interessant per a nosaltres, com a futurs
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psicòlegs, ... valoro molt positivament el poder parlar i es-

xent a mesura que augmentaven les trobades, ... una mica

nos més, ... professionalment, aprens a establir diàleg amb

pensar en la mort, per exemple, ... haurien de ser sis sessi-

coltar persones grans, ja que com a estudiants de Psicolo-

incòmoda quan volien entrar en temes personals, ... m’ha-

persones que no coneixes, ... el fet d’estar amb persones et

ons: tres de reflexió i debat, dues de tallers, i una de con-

gia no tenim gaires oportunitats de tenir un tracte més hu-

gués agradat poder explicar-los la meva situació de parella,

fa desenvolupar habilitats com l’assertivitat, l’escolta acti-

clusions, ... m’hauria agradat tenir més temps per parlar

mà (pràctiques) amb la gent gran».

perquè són més comprensius i oberts que el meu entorn

va, l’empatia i el respecte envers la diversitat i la diferèn-

de més coses i fer més activitats, ... també faria més troba-

però no ho vaig fer».

cia, ... durant la carrera hauríem de tenir més assignatures

des, ja que l’activitat acaba quan sembla que s’ha creat més

com aquesta, amb un enfocament dinàmic, la qual cosa

afinitat, ... les hores compartides han estat poques».

Què t’agradaria haver aprofundit més?

ens apropa a les persones des d’una perspectiva pràctica i

«Haurien d’haver estat sis sessions per aprofundir tots els

Creus que aquest tipus d’intercanvis/experiències
et poden ajudar com a persona/professional? Per
què?

temes i per conèixer més els grans, ... parlar de la guerra,

Tots estan d’acord en què aquestes trobades han estat

aquest tipus d’activitats ens fan créixer i enriquir-nos, tant

Ens pots suggerir tallers o activitats que depenguin
més dels vostres coneixements o experiència que de
la d’ells?

de la postguerra i de la sexualitat, ... fer més activitats, ja

molt bones i profitoses tan personalment com professio-

personalment com professionalment, perquè et fan enten-

Les respostes han estat molt variades per molt que hi ha

que haguessin sortit més punts de contacte i noves conei-

nalment.

dre processos vitals. Saber escoltar més que no pas pro-

quatre persones que farien alguna activitat relacionada

xences, ... en alguns temes, però, el temps era insuficient, ...

l

porcionar solucions, ... aquest tipus de tasques afavoreixen

amb els ordinadors i les noves tecnologies:

com era la seva vida, fins a quin punt havia canviat i si ha

«Com a persona m’ha ajudat a canviar la meva mentalitat

el coneixement».

«Es podria fer un Trivial, amb preguntes que recollissin els

estat per a millor o pitjor, però no vam tenir temps, ... en

sobre les persones grans i a vèncer certs prejudicis que te-

com es vivia en l’època de la Guerra Civil i de la postguerra

nia sobre ells, ... personalment, m’he adonat de la llibertat

(per edat, la majoria van viure la postguerra)».

que tenim avui dia per pensar, raonar i actuar, ... he après a

Excepte una persona, tots haurien volgut més temps per
aprofundir diferents temes:

En l’àmbit personal expressen:

senzilla, ... per descomptat que sí, perquè no tenim aquest
tipus d’oportunitats gaire sovint durant la carrera, ...

aspectes de la vida quotidiana que més puguin reflectir els

analitzar i adaptar-me a cada persona per tal que la con-

Quines coses creus que podríem millorar amb vista
a futures trobades? Creus que les hores
compartides són suficients/poques/massa?

versa sigui al més fluida possible, ... ens dóna una visió que

l

En general, creuen que les jornades estan força ben or-

a seminaris posteriors. No hauria de ser un joc competitiu,

la nostra vellesa pot no ser una etapa trista en la qual s’aca-

ganitzades i que tenen uns objectius clars. Quant a les mi-

més aviat col·laboratiu, que permetés apropar-se i que evi-

ba la vida, és una etapa diferent en la qual també es pot

llores, suggereixen:

tés les rivalitats, ... un taller de creació de frases. És a dir,

«Cap, ... creia que podria sentir-me incòmoda amb el tema

gaudir, ... com a persona m’ha ajudat molt el fet de sen-

«Es podrien fer sessions de xerrades temàtiques en les

preparar unes quantes frases incompletes (per exemple:

de la sexualitat, però, contràriament al que pensava, no va

tir-me capaç de poder parlar amb tota naturalitat amb un

quals grans i joves aportessin suport fotogràfic, ... limitaria

“als joves els agrada molt...”) que haurien de ser completa-

ser així. Hi havia confiança i proximitat, i em vaig sentir

sector de la població amb el qual no m’havia plantejat mai

els temes per aprofundir més el tema escollit, ... dedicar

des pels membres del grup sobre la base del coneixement

molt còmoda, ... no va haver-hi cap situació que pogués

de parlar-hi».

una de les trobades a formar parelles entre un estudiant i

que han adquirit sobre els altres en les sessions prèvies. Ai-

provocar tensió, ja que cada grup decidia de què parlar i

l

una persona gran, ja que en una taula rodona parlen els

xí, d’una forma amena i lúdica, es podrien intercanviar ex-

com fer-ho, ... afortunadament no se’m va presentar el cas,

«En l’àmbit professional, és obvi que una experiència com

que tenen més carisma eclipsen uns altres que no poden

periències, reflexions o sentiments, ... podríem ense-

... solament em vaig sentir una mica cohibida a la primera

aquesta és bàsica per a la nostra futura professió, ja que es

dir tot el que volen».

nyar-los vocabulari de la gent jove. Ells ens podrien ense-

sessió».

basa en el contacte i la interacció amb les persones, ... és

l

Hi ha algun aspecte on t’hagis sentit incòmode/a o
que t’hagi costat?
l

En general, no va haver-hi incomoditats:

En l’àmbit professional:

Quant a les hores compartides, tots demanen una ampli-

imprescindible saber escoltar i comunicar-se amb l’altre,

ació:

«M’he sentit incòmode al principi de les trobades, ja que el

ja que molts problemes són causats per manca de comuni-

«Seria necessari ampliar el nombre de trobades, ja que es

fet de parlar de la meva vida amb persones desconegudes

cació, ... pot ajudar perquè en la professió de psicòleg és

podria generar un clima de confiança que permetés apro-

no m’agradava. Aquesta incomoditat va anar desaparei-

important saber tractar la gent, i això ens ha ajudat a obrir-

fundir més alguns temes, com les emocions que produeix

l

Els que expressen una certa incomoditat diuen:
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interessos, preocupacions o idees d’ambdues parts. La producció del joc la podrien fer els mateixos participants, però es necessitarien més sessions, tot i que podria servir per

nyar rebosteria o cuina senzilla, ganxet, a planxar... un
karaoke podria ser molt divertit».

Uns altres. Afegeix el que et sembli oportú en
relació amb les reflexions i valoracions
109

Les respostes a aquesta pregunta les relacionen molt amb
la seva formació acadèmica:
«És una idea molt enriquidora... sorprenent, ... molt gratificant i de la qual he après molt, ... a la carrera no et trobes
gairebé mai amb una idea tan emprenedora com aquesta,

Compartir l’institut
Qüestionari d’avaluació per als adolescents
(15 i 16 anys)

... s’aprèn a respectar les opinions, torns, idees i creences

«Penso que tenia una idea equivocada d’ells, ... jo no tenia

exercici, ... aprenen les novetats, veuen la televisió, van a

gaire tracte amb la gent gran, ... creia que els avis sempre

passejar, etcètera, ... doncs que passen el temps com poden,

estaven seriosos, ... abans no sabia tractar-los i ara sí, ... són

... bé, ... que són avorrides».

diferents del que m’imaginava».
l

Els que diuen que no:

«Tinc la mateixa idea que ja tenia abans d’anar allà, perquè

Els teus avis fan activitats?
La majoria no contesten o no tenen avis.

dels altres, ... aquest seminari ofereix la possibilitat

Dels catorze nois i noies participants, només hi responen

jo sempre respecto la gent gran, ... jo ja sabia que no tots els

d’aprendre coses que no s’aprenen a la universitat, ... trac-

nou.

avis són antics o rondinaires., ... no, perquè jo ja estic en-

Si no en fan, creus que n’haurien de fer?

voltat dels meus avis i tiets, que són grans».

Pensen que sí.

tar amb les persones grans és una oportunitat d’aprendre
vaig començar la carrera mai havia tingut l’oportunitat de

Què us ha semblat l’experiència de conèixer i
compartir unes hores amb les persones grans?
Tots coincideixen en què ha estat una bona experiència:

Què us ha sorprès o què us ha agradat més de les
persones grans?

Per què?

tractar, en cap de les pràctiques, amb cap persona, i crec
que aquestes reunions han estat positives per a la nostra

«M’ha semblat molt bé perquè hem après coses noves, ... és

«Que són molt oberts, ... que són molt alegres i actius.

«És necessari, ... així es distraurien i portarien una vida

formació. Se n’haurien de fer moltes més, ja que la nostra

una bona experiència per relacionar-nos amb gent gran que

M’han agradat molt les seves històries, ... les seves actituds

més alegre, ... és un entreteniment i una manera de diver-

professió es basa a tractar amb persones, ... és molt impor-

potser has vist pel barri i després pots saludar, ... m’ha sem-

davant la nova generació, ... són simpàtics i la majoria te-

tir-se».

tant entendre la història de vida de qualsevol persona per

blat molt bona, ... m’ha agradat molt, ... ha estat molt bé».

nen bon caràcter. Que parlen de tot, ... m’ha sorprès que

i de formar-se a títol individual i professional, ... des que

Els que creuen que han de fer activitats pensen que:

nal haig de dir de tot cor que em sembla molt positiu que

Què n’heu après?

tecnologies, ... el taller de risoteràpia, ... moltes, ... tenen

Creus que seria bo continuar la relació amb les
persones grans que han participat en el projecte?

es puguin fer aquestes activitats amb persones grans, ja

Tots i totes diuen que han après alguna cosa:

sentit del humor».

La resposta és afirmativa en el 100%.

que tenen coses molt importants per dir i no és just que

«A respectar els vells, ... a entendre’ls, ... com conviure amb

per l’edat se’ls deixi de banda, ... ha estat una experiència

la gent gran, ... com es comunicaven, ... tot el que van patir

I del projecte?

Per què?

molt bonica i agradable, i sobretot, molt recomanable per

en la seva joventut, ... he après que la gent gran pot arribar

Gairebé a tots els ha sorprès i agradat el taller de risoterà-

«Perquè així els joves coneixerien millor la gent gran i

a tots aquells estudiants que tinguin la oportunitat d’esco-

a ser molt divertida, ... he conegut com vivien abans, ... per

pia:

aprendrien valors, ... per eliminar el malefici que hi ha en-

llir aquest seminari».

exemple, els famosos d’aquells temps, els mitjans de comu-

«Que és una gran oportunitat d’interactuar la gent jove

tre les dues generacions i anar comprovant l’estil de vida,

nicació, etcètera, ... moltes coses».

amb la gent gran, ... que ens ha permès aprendre coses no-

... se n’aprèn d’ells, ... ja ens coneixem i segur que parlar-hi

ves, ... moltes coses, ... el taller de risoteràpia, ... aquesta ex-

estaria bé, ... perquè ens hem fet bons amics i aprenem

periència ha estat molt maca, ... que és un projecte interes-

molt mútuament».

comprendre el seu modus operandi, ... com a reflexió perso-

tinguessin tantes ganes d’aprendre coses sobre les noves

El fet d’estar un temps amb les persones grans, us
ha fet canviar la idea que en teníeu?

sant».

Com es podria fer?

En general, manifesten que sí, i els que diuen que no ho
justifiquen dient que ja tenien una idea positiva d’ells.

Per què?
l

110

Els que diuen que sí:

Què penseu de les coses que fan les persones grans?

En general, els agradaria intercanviar visites, i també fer

«Estan molt bé, ... la gent gran a vegades és una mica pesa-

tallers conjunts, col·laboracions i assistir a representacions

da, perquè ens fan massa advertiments, però és veritat que

o actes que organitzin els joves i/o la gent gran.

es preocupen, ... que estan bé perquè es relacionen, fan
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Quines modificacions faries per millorar el
projecte?

Feu una valoració general del projecte

dre’ls quan em trobi amb ells, ... que és una joventut com la

I del projecte?

És «bona» o «molt bona».

meva. Hi ha de tot, ... a escoltar-los, ... amb els joves s’aprèn,

«Ha estat molt bé, ... que hi hagi aquesta unió entre joves i

jo he après molt d’ells, ... que a la joventut hi ha que són

grans perquè la seva experiència i la nostra la podem com-

molt amables».

partir, ... ens sentim molt units a ells, ... és molt bo per po-

«Jo faria més activitats, ... l’única millora que faria és poder canviar de grup per conèixer totes les persones grans,

Per què?

... res, ... no ho sé».

«Penso que han après com es vivia abans i esperem que ha-

El fet d’estar durant uns dies unes hores amb els
joves, us ha fet canviar la idea que en teníeu?

... he pogut compartir i escoltar, ... és bo per als joves i per

les persones grans solament es relacionen amb nois i noies
quan són de la família i a l’inrevés, ... una experiència més

Dues persones diuen que no i la resta que sí.

joves és molt maca, ... m’ha sorprès el tracte amb ells, ... les

gin aprofitat aquells dies per saber més coses, ... crec que

Qüestionari d’avaluació
per a pares i mares

la seva opinió també és important. La resta que no ha contestat, no sabem si és per falta d’interès o d’informació.

Per què?
via ja era positiva:
«Pel tracte que jo tinc amb joves ja sé que són estupends, ...

Què penseu de les coses que fan els joves?
«Algunes coses no m’agraden, com per exemple, que a la

l

Els que diuen que no argumenten que la seva opinió prè-

En aquest cas responen les dotze persones grans que hi

els meus néts són bons».

van participar.

l

És «alt» o «molt alt».

La resposta és que és «molt idoni» o «una mica idoni».

com vaig viure la meva infància, ... cal passar més temps

Qüestionari d’avaluació
per a les persones grans

Quin és el grau de coneixement que teniu del
projecte «Aprendre amb la gent gran».

Creieu que és un projecte idoni per ajudar a
conèixer-se, entendre’s i respectar-se entre
generacions?

als grans, ... el projecte m’agrada perquè la relació amb els
explicacions dels seus països i jo els vaig poder explicar

per a l’alumne».

Les respostes dels pares i mares al qüestionari és voluntària, i només van contestar tres persones, però creiem que

der valorar l’intercanvi., ... hi ha hagut molta complicitat,

Els que responen que sí:

amb els joves, ... ha estat estupend i fantàstic».

nit arribin molt tard a casa i tampoc m’agrada que beguin,

«Són millors del que pensava, ... quan ens trobem, apre-

encara que no tots, ... que la joventut té molta llibertat, ...

Què us ha semblat l’experiència de conèixer i
compartir unes quantes hores amb els joves de
l’institut?

nem mútuament, ... pensava que no eren tan formals, ...

jo, personalment, no tinc res en contra d’ells ja que els nois

creia que els joves “passaven” dels grans, ... ells saben mol-

i noies que he conegut són estupends, ... estan molt bé, si

tes coses que nosaltres no sabem per no haver pogut anar

volen, són molt atents, ... han de gaudir però que siguin

«L’intercanvi ha estat una bona experiència... molt agrada-

a l’escola, ... són molt educats i volen estudiar molt, ... tots

conscients de que han de tenir respecte».

ble... gratificant... reconfortant... molt bona, ... he pogut va-

els joves no són igual. Aquests saben comportar-se... són

lorar les ganes que tenen d’intentar comprendre’ns, ...

bons... han estat respectuosos, ... pensava que passaven de

m’ha agradat poder preguntar-los coses dels seus països, ...

nosaltres, però saben escoltar».

Creus que seria bo continuar la relació amb els joves
que han participat en el projecte?

Indiqueu els tres aspectes que més us han cridat
l’atenció del projecte

m’ha semblat una cosa diferent del que jo havia fet en la

«Exposar els coneixements i experiències de totes dues ge-

l’1 al 10, li dono un 10, ... molt bé, estic contenta, ... cal repe-

Què us ha sorprès o què us ha agradat més dels
joves?

Per què?

neracions. És un projecte innovador. Trenca el “malefici”

tir-ho el curs vinent».

«Saben ser respectuosos i fan canviar el concepte que te-

«Egoistament ha estat molt gratificant, ... em sembla molt

nim de la joventut, ... m’ha sorprès poder-hi estar a gust.

interessant i tant és que siguin els mateixos joves com que

meva joventut, ... estupend. Ho repetiria cada setmana. De

que cau sobre els joves en opinió de la gent gran, ... la capa-

Tots els participants diuen que sí.

citat de comunicació entre diferents generacions. Les ga-

Què n’heu après?

M’ha agradat el seu comportament, ... la seva comunicació

siguin altres, ... a totes les preguntes que els hem fet han

nes amb les quals ens explicava les converses el nostre fill,

«Que saben comportar-se i que ens respecten molt, ... de la

amb nosaltres, ... són molt oberts, ... amb l’educació que

contestat correctament igual que nosaltres a ells, ... ha es-

... l’interès que mostraven els nois i noies i les persones

joventut crec que n’hem tret moltes coses bones, i penso

ens parlaven, ... que ens sentim més iguals a ells. Com si

tat molt bé per l’amistat, ... els coneixeria més, ... per la co-

grans, ... mai he pensat que es faria aquest projecte. És una

que ells també de nosaltres, ... que saben escoltar, ... coses

fóssim més joves, ... la seva amabilitat, ... les explicacions

municació i l’intercanvi de valors, ... per poder continuar la

cosa nova per a nosaltres».

que ignoràvem dels seus pensaments, ... intentar compren-

que ens han donat a les preguntes que els hi hem fet».

relació, ... em recorda quan jo era jove, ... vull compartir».
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Com es podria fer?

pectativa i van acabar engrescant-s’hi molt, ... positiva.

«Perquè tot el que facilita la comunicació i el coneixement

nides per tastar-les, ... he après algunes coses que no sabia

Els agradaria fer tallers conjunts, intercanvi de visites i es-

Treballar en valors és una de les assignatures més impor-

mutu serveix per superar perjudicis i estereotips, ... ha mi-

amb relació a l’hort, ... he pogut estar i compartir amb els

tudiar conjuntament coses del barri.

tants en aquesta vida!».

llorat la comunicació i la imatge entre ells».

nens i nenes que crec que els ha agradat molt».

Quines modificacions hi faria per millorar el
projecte?

Quina activitat creu que és més interessant i per
què?

Observacions

«Qualsevol activitat que faciliti la comunicació entre nois/

... volem seguir amb aquesta iniciativa ja que la trobem

Ha tingut algun problema? (manca d’informació,
malentesos amb els companys, dificultat per
accedir a l’hort o d’altres)

«Ho trobo correcte tal i com s’ha fet, ... ho faria com ho

es i la gent gran, ja sigui a nivell més cognitiu (converses) o

molt adient i encertada».

Tothom manifesta que no.

hem fet ara, ... cap, per a mi és correcte, ... jo ho deixaria

més emocional (risoteràpia), ... totes han estat molt inte-

com està».

ressants, l’alumnat valora molt positivament la risoteràpia

l

l

Els que no farien modificacions:

Els que diuen que sí farien modificacions:

ja que és una ajuda a crear vincle»

«Hauria de ser més sovint perquè ells aprenen i nosaltres
però més temps cada dia, ... més setmanes, ... no canviar

Quina activitat nova pensa que valdria la pena
incorporar al projecte?

cada dia de joves per conèixer-los millor».

«M’han semblat totes molt encertades, ... més sessions o

també, ... més dies a l’institut, ... més hores, ... està molt bé

«Tenim ganes de continuar amb el projecte el curs vinent,

Compartir l’hort

Té alguna informació del que pensen les persones
del barri en relació amb aquest hort?
Tenint en compte que la majoria de persones grans són veïnes del barri, sí que tenen informació de l’opinió de moltes

Qüestionari d’avaluació per a les persones
grans participants

d’elles.

Per què ha volgut participar a l’Hort d’Olzinelles?

«A molts veïns els agrada molt i pregunten si l’hort hi serà

«Tenia curiositat per veure com participaven els nens, ...

sempre. Sovint vénen a veure els resultats a través de la

Quines dificultats ha comportat participar en el
projecte?

m’agraden els nens i l’hort, ... m’agrada tot el que té a veu-

reixa. Sobretot els agrada que els nens siguin els principals

re amb la terra, amb les plantes, amb les flors, els arbres,

protagonistes, ja que és molt important ensenyar als in-

Qüestionari d’avaluació per a les tutores

«Cap».

etc. A la meva terrassa he tingut un hort ecològic, ... és una

fants com fer un hort, que aprenguin a gaudir-ne i a reco-

idea fantàstica, ... per viure una experiència més».

llir els productes i després menjar-los, ... gent gran del bar-

Hi responen totes dues tutores.

Què creu que s’hauria de millorar del projecte?

sessions més llargues, ... les activitats em semblen correc-

Observacions

tes i adients».

Les observacions són d’agraïment per l’oportunitat d’haver pogut participar en aquestes activitats.

Quina?

ri, quan ens veuen a l’hort, ens han demanat que els fem al-

«Hi inclouria altres activitats no verbals, (musicals, per

Com valora l’experiència d’aquests mesos?

gunes classes per ensenyar-los com cultivar plantes a casa

Com ha inclòs les activitats del projecte dins el
currículum (programa) educatiu?

exemple, ball, etc), ... més temps durant les sessions».

La valoren com «molt bé» o «bé».

seva, ... algunes persones, quan passen, comenten que

«Dins de la matèria d’educació eticocívica, com una activi-

Creus que les activitats que s’han fet eren adients
per aconseguir els objectius? (apropar la gent gran i
els joves, canviar els prejudicis que, en general,
tenen els uns dels altres...)

Per què?

gaudeixen veient els infants i com creixen les plantes, ... es-

«He pogut tenir contacte amb els nens i les nenes i hi he

tan contents, ... els agrada».

mesos, a més d’aprendre, m’he trobat molt bé i m’ha moti-

Què canviaria del projecte per millorar-lo?

«Sí».

vat molt, ... m’ha permès practicar el meu hobby preferit i,

En general, creuen que no cal fer cap canvi:

al mateix temps, he pogut gaudir dels infants a l’hora de

«Potser només posaria plantes que donin fruits, perquè els

plantar les llavors, de la collita i d’ajudar-los a fer les ama-

infants puguin tastar. També hi posaria maduixes, ... trau-

tat pràctica per exercitar els valors de la escolta, del respecte, de posar-se en el lloc de l’altre, de la comunicació intergeneracional».

s’haurien de fer més horts com aquest, i també diuen que

Com valora la resposta dels joves?
«Molt bona; al principi hi anaven una mica cohibits i a l’ex-
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Per què?

pogut compartir els productes de l’hort, ... durant aquests
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Agraïments
ria les flors de les jardineres i deixaria les plantes aromàtiques., ... en lloc de plantar amb llavors, fer-ho amb planter
perquè arrelin millor a la terra, tot està molt bé així».

Què ha significat la seva participació en aquest
projecte?

Vull expressar el meu agraïment a tots els responsables

I a Jordi González, amb qui he compartit quasi 24 anys

polítics i caps de Serveis Personals que, al llarg d’aquests

d’«Aprendre amb la gent gran», i que em va posar en el ca-

«Sobretot m’ha agradat compartir amb altres persones i

anys, han cregut i han impulsat el programa «Aprendre

mí de conèixer les persones grans, els seus valors i les se-

amb els infants, ... una gran alegria de veure els nens i les

amb la gent gran», i a Maria Sebastià, que ha fet tot el pos-

ves potencialitats.

nenes amb nosaltres, ... m’ha servit per aprendre, ... per a

sible perquè aquest llibre sigui una realitat.

mi ha estat molt important i confio continuar participant

Als meus companys, perquè sempre m’han ajudat a fer mi-

en tots els projectes que es vagin fent, ... he trobat molta

També vull manifestar el meu agraïment i dedicar un re-

companyonia per part de tots, ... ha estat molt agradable, ...

cord especial a totes les persones que ja no hi són, però que

una experiència molt bona».

van ser molt importants al començament i al llarg dels

A Montserrat Mora, que ha estat una col·laboradora im-

anys d’«Aprendre amb la gent gran».

prescindible per fer que aquesta publicació sigui el que és.

Igualment, dono les gràcies a tots els professionals dels

A Mariano Sánchez, pel seu pròleg generós, que reflecteix

centres i equipaments implicats: escoles, institut, universi-

molt clarament el que volem transmetre amb aquest llibre.

llor el meu treball.

Vol continuar l’any que ve?
Tots els participants estan disposats a continuar.

Per què?

tat, ludoteca, residències geriàtriques i casals municipals,

«M’agrada participar i, a més, puc créixer com a persona i

que han esmerçat esforços i han entès el benefici de les se-

A José Manuel Carrasco i a Jordi Carós, per les seves apor-

em permet poder estar activa en tot moment, ... per apren-

ves aportacions per als seus alumnes i usuaris, i per a les

tacions i revisions crítiques.

dre més i valorar el que mengem, ... m’ha agradat i gaudei-

relacions entre generacions.

xo amb els infants, ... ha estat molt satisfactori, ... m’ha do-

I, finalment, però no menys important, sinó tot el contrari,

nat molta vida, ... em trobo millor i vull fer-ho, ... quan vaig

I també als infants i als joves que hi han participat, perquè

el meu agraïment a totes les persones grans que durant

a regar, em fa il·lusió veure que està creixent el que hem

han estat protagonistes, juntament amb les persones

aquests vint-i-cinc anys han cregut en elles mateixes. Grà-

plantat».

grans, i perquè poden ser emissaris de quelcom important

cies per la seva implicació voluntària i per tot el que m’han

per al creixement personal i contribuir així a fer una soci-

ensenyat; el seu exemple ha fet que la meva jubilació sigui

etat més justa i equilibrada.

millor i molt satisfactòria.
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Úbeda, 1950

Sants-Montjuïc inicia una sèrie d’activitats de
relacions intergeneracionals que configuren

És diplomada en infermeria i màster en gerontologia social.

«Aprendre amb la gent gran». En aquest llibre hi

L’any 1989 deixa la seva tasca hospitalària i inicia

trobareu com s’ha desenvolupat aquest programa al

una nova etapa professional al districte de Sants-Montjuïc,

llarg dels seus 25 anys. Podreu comprovar la creixent

on s’incorpora al programa de gent gran.

necessitat social de relació entre generacions

El seu interès per les relacions personals i la creixent

diferents i com l’apropament entre persones grans,

necessitat social d’apropar generacions li permet iniciar,

infants, adolescents i joves permet que, plegats,

l’any 1991, juntament amb tots els professionals de

comparteixin les seves històries de vida.

l’equip, un programa de relacions intergeneracionals que

I també, com aquest coneixement mutu produeix

actualment celebra el 25è aniversari.

un enriquiment personal i social que fa possible la
visualització i la pràctica dels valors oblidats.

LA GENT GRAN
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