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Introducció

Aquest informe  descriu 13 projectes pilot  que s’han dut a terme 
durant el  2014 en cinc països europeus. L’objectiu  ha estat dur a 
terme diferents activitats amb infants i gent gran, per millorar els 
vincles socials entre les diferents generacions, i al mateix temps 
trencar estereotips. En definitiva, portar a terme diferents propostes 
intergeneracionals.

Les accions van ser dirigides i recolzades per les comunitats locals, 
els ajuntaments  i els serveis d’atenció i cura  d’infants i gent gran. 
Durant la implementació d’aquestes accions, escoles, llars d’infants 
, residències de gent gran i llars de jubilats, es van convertir en 
centres d’acollida i en recursos educatius oberts a altres trams 
d’edat dels que habitualment podem trobar. Les diferents propostes 
del projecte TOY han permès als participants, interaccionar d’una 
manera més àmplia amb d’altres persones d’edats molt diferents i 
en diferents entorns. Aquest fet,  es considera un valor afegit ja que 
permet  a les comunitats augmentar  la seva capacitat de relació.

Els beneficis per ambdós generacions es sustenten en  la millora 
de la comprensió  i coneixement mutu, remarcant l’interès per la 
cultura, les tradicions locals i per una participació comunitària més 
profunda.

Les persones d’edat avançada consideren  que el contacte amb 
els infants millora el seu sentiment de benestar. Tanmateix, poder 
compartir els seus coneixements i experiència amb els infants 
resulta molt gratificant.

Per poder mostrar i demostra el resultat d’aquestes accions pilot 
TOY hem  recollit un conjunt de  fotografies, dibuixos, vídeos i 
testimonis dels participants. En el mateix document també es pot 
trobar   el contacte de les diferents organitzacions que han dut a 
terme les diferents experiències. 
Tota la informació del projecte TOY ,així com totes les informacions  
i documents sobre futures propostes i activitats, es poden trobar 
a la pagina web del Projecte. Totes les publicacions es poden 
descarregar de manera gratuïta de la mateixa pàgina web.
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Xifres

Total infants: 589 

16 infants de 0-3 anys (9 noies; 7 nois)

573 infants de 4-8 anys (339 noies; 234 nois)

Facilitadors totals: 101

76 persones (25 a 63 anys d’edat) 
facilitadors 
25 voluntaris sènior (50-80 anys)

Total gent gran: 163

55-74 anys d’edat: 74 dones i 14 homes

75+ anys: 58 dones I 17 homes

La freqüència de contacte entre 
les generacions

Setmanals: 8
Mensuals: 4
Diari: 1

Temes
Natura i aprenentatge a l’aire lliure: 35%
Art, cultura i creativitat: el 65%

NOMBRE TOTAL D’INFANTS TOTAL DE GENT GRAN

0–3 anys 4–8 anys 55–74  anys 75+ anys

    Noies    Nois HomesDones

8 setmanals

4 mensuals

1 diari
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Itàlia – Lecco

Junts grans i joves: 5 sentits en el joc

Durant els mesos de maig a juny de 2014, un grup d’infants (2-3 
anys edat) de la llar d’infants “Asilo Nido Casa Vincenza”, i un grup de 
cinc voluntaris  sènior (majors de 80 anys) del Centre de Dia “Laser”, 
es van trobar al centre de dia per compartir estones i gaudir els 
uns dels altres. Amb el suport de dos professionals, els infants  i les 
persones grans, van participar en diferents  activitats, amb l’objectiu 
de crear un espai comú i treballar  els sentits des d’una vesant lúdica. 
Entre tots van  organitzar activitats de diferents àmbits com: 
jardineria, cuina, pintura, classes de gimnàstica i jocs. En aquestes 
sessions participaven  conjuntament els infants i la gent gran i es va 
generar un clima molt  emotiu, establint-se relacions potents entre 
els infants i la gent gran. Tots dos grups d’edat, es van conèixer, 
van interactuar i compartir les diferents experiències, gaudint de 
la companyia els uns dels altres. L’acció pilot TOY va finalitzar  amb 
un acte públic el 30 de juliol – una bona  oportunitat per compartir 
aquesta experiència tant positiva amb els infants, gent gran i també 
les seves famílies. 

“Cada sessió tenia un valor 
educatiu,  es generava un 

ambient tranquil i va ser molt 
commovedor. Els infants  són 

molt especials i gaudeixen 
d’aquestes activitats.“ 

Anna,79

“Mira, és l’escola on 
van les àvies’.”

Ricardo, 2

“El meu fill reconeix 

el camí cap al centre 

de dia de la gent gran 

i s’enorgulleix d’haver 

estat allà.”

La Mare de Ricardo
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Itàlia – Paderno

Passem el  temps somiant desperts: un estiu 
intergeneracional al centre.

Durant l’estiu de 2014 a l’hotel Adda, un centre per a gent gran,  
es va  organitzar un “campament d’estiu intergeneracional” per a 
25 persones grans de 65 a 93 anys d’edat i 57 infants  de 3 a 9. 
Els infants assistien  de dilluns a divendres  de les 8.30h del matí 
a les 17.00h de la tarda. L’objectiu era promoure les relacions 
intergeneracionals, superar els estereotips  i  millorar la solidaritat 
intergeneracional a través d’activitats divertides. Les activitats eren 
molt variades, algunes d’aquestes van ser  la fabricació de mosaics, 
jocs d’aigua, jardineria, futbol, cant, costura, jocs de taula, classes 
d’anglès, natació, cuina, i també anar d’excursió a una granja, al  
parc d’atraccions, al  mercat i  a la biblioteca.

“El Centre d’estiu està a punt 
de tancar. Què farem sense 

els infants? Ens vindran a 
visitar de vegades?“

Amabile, 86

“Hem guanyat el partit 
de futbol perquè teníem 

a Terenzio al nostre 
equip.”

Sokchea, 6

“Els facilitadors reals no 

érem nosaltres, van ser 

els mateixos infants  que 

ens van ensenyar com  

es relacionàvem  amb 

la gent gran de manera 

espontània, sense 

filtres i des d’una vesant 

emocional.”  

Silvia, facilitador, 42

Dades de contacte
Alina Grieco, Retesalute - alina.grieco@retesalute.net
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Itàlia – Roma

Els Minitallers

Cada any s’organitza una sortida amb bicicleta per Roma. Aquesta 
sortida s’anomena “Magnalonga”,  i la seva finalitat és conscienciar 
ala gent en temes com la mobilitat sostenible, el medi ambient i 
l’alimentació saludable .Aquesta  iniciativa va animar a un grup de 
voluntaris sènior actius, van  voler compartir el seu entusiasme pel 
ciclisme, el seu coneixement i  les seves habilitats pel que fa a el 
manteniment i reparació de les bicicletes. Aquesta proposta es va 
portar  a terme amb els infants de 3er curs de l’Escola “Comprensivo 
Alberto Manzi Shool” Durant tres tallers, que van culminar en el dia 
de la Magnalonga, els infants  de 8 anys d’edat, van aprendre a tenir 
cura  de les seves bicicletes i reparar les punxades. Altres punts a 
destacar d’aquesta experiència va estar  l’augment d’auto-confiança 
i sentit de la responsabilitat que es va treballar en els tallers, i 
l’admiració per les persones grans que els hi feien de mestres.

Dades de contacte
Alessio Di Addezio - alessio.diaddezio@gmail.com
http://www.tavolarotonda.org/
http://www.magnalonga.net/” http://www.magnalonga.net/

“Fa algun temps, els avis eren 
els punts de referència en les 
famílies. Ara això ha canviat. 

Portar avis a les classes i 
que aquests puguin explicar 
coneixements als infants té 

un valor increïble. El nivell de 
respecte va ser sorprenent - 
probablement el més alt en 
la meva experiència com a 
educador – i es van generar 
dinàmiques molt boniques i 

molt especials.” 
Alessio, facilitador, 35

“Vaig descobrir com 
arreglar  la meva 
bicicleta i li vaig 

ensenyar al meu pare!”

Davide, 8

“Va ser agradable tenir nens i nenes  al 

nostre  voltant com si fossin  pollets...  

un d’ells va venir i em va dir: “Te’n 

recordes de l’any passat? Vam muntar 

junts!”. Això és realment satisfactori!”

Domizio, 74

“Jo no sabia que els nens 

i les nenes  utilitzaven les 

bicicletes per anar molt 

lluny en el passat! Ha de 

ser emocionant, però 

també és difícil.“

Valeria, 8
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“Les activitats van 
ser dissenyades per 

fomentar l’intercanvi 
entre les persones grans 
i els infants , tant en les 
activitats organitzades 

com en les activitats més” 
lliures “. La interacció 
informal va ser guiada 
per un fort component 

afectiu. L’experiència de la 
comunitat va animar aquest 

intercanvi d’emocions, no 
només quan es treballa en 
grup sinó en la vida diària 

junts.“

Myriam Ines, facilitador, 55

Itàlia – Orvinio

Que bé amb els avis!!!! Educació ambiental en 
un Parc Natural

El projecte “Que bé amb els avis: l’educació ambiental en un parc 
natural” té com a objectiu introduir als infants en el l medi ambient 
i promoure estils de vida més sostenibles. En aquesta iniciativa van 
participar  l’organització promotora;  els facilitadors del projecte, 
un investigador de la universitat;  professors, dues classes de 8 i 9 
anys d’edat; 12 avis/es  d’alguns dels infants i altres membres de la 
comunitat local. El centre està situat al mig d’un parc natural prop de 
Orvinio, al centre d’Itàlia. A través d’una gran varietat d’activitats,  els 
participants van descobrir la natural i algunes tradicions locals. Els 
infants van conèixer  algunes de les tradicions i part de la història  
a partir de les  narracions i les històries que la gent gran contava. 
Tots i totes van gaudir de la possibilitat d’experimentar noves 
relacions i interactuar amb  una generació llunyana. Aquest clima de 
coneixement mutu i respecte també va afavorir una comprensió més 
profunda entre els companys i companyes.

Dades de contacte
Marcello Mariuzzo -  mariuzzo@lunaria.org

“Em va agradar explicar la 
història de la meva infantesa 

i veure com els infants  
escoltaven  amb atenció. Mai 
oblidaré les seves emocions, 
van venir i em van abraçar. 
Porto aquest record al meu 
cor. Jo no coneixia a aquests 
nens i nenes d’abans, no era 

la meva neta a qui abraço 
cada dia. Aquest infants  que 

he conegut aquí, a partir d’ara 
els porto en el meu cor. “ 

Maria, 78

“Durant el Nadal, a casa de l’àvia 
Anna, en lloc de jocs, joguines 

i dolços havia nous, figues i 
mandarines. Vaig escoltar les 

seves històries i vaig pensar, què 
estrany!”

Francesca, 8
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“M’agrada molt pintar. I 
m’agrada donar-li a algú que 
està fent alguna cosa per a 

mi també. “ 

Igor, 8

Holanda – Leiden

Joves i grans encaixen com les  peces 
d’un trencaclosques

L’Escola Primària de Pacelli i el Centre de gent gran  Robijnhof es 
situen  davant per davant en un carrer de Leiden. Tots dos centres 
estaven disposats a obrir les seves  portes a l’altre i també a tota la 
comunitat del barri. I així va ser com es va gestar  una bona manera 
de portar a terme un projecte comú, entre  una classe d’infants de 7 
i 8 anys de l’escola i  un grup de persones  grans, i la proposta es va 
desenvolupar a partir d’un projecte d’art.. Primer de tot, per introduir 
l’activitat, era important que tots dos grups poguessin disposar 
d’informació els uns dels altres. Es van visualitzar alguns vídeos i 
pintar dibuixos, d’aquesta manera, en cada grup s’anava despertant 
la curiositat de trobar-se amb l’altre grup d’edat. Aquesta curiositat 
i ganes de trobar-se es va anar generant  d’una manera fluida i 
natural. A partir de la informació obtinguda sobre les persones  en 
els vídeos, cada grup d’edat va  confeccionar un trencaclosques  
sobre el que pensava que podria agradar a l’altre grup. Al finalitzar 
la confecció dels trencaclosques, tots dos grups es van trobar, van 
mostrar a la resta el que havien confeccionat i van jugar tots junts. 
Tots estaven molt emocionats per poder conèixer a la persona que 
li havia tocat  i poder donar-li personalment el trencaclosques.  Al 
finalitzar,  els infants havien vençut la  seva timidesa i la gent gran van 
gaudir de l’energia i la companyia dels nens i les nenes.

Dades de contacte
Ronald Jonkman - zonproducties@gmail.com

“Espero que  els infants que  
construeixen  alguna cosa per 

mi, els  pugui ajudar el meu 
dibuix.”  

La senyoreta van der Bijl, 94

“Jo sé que algú està fent un 
trencaclosques per a mi. Però 
això no és  el motiu pel que 
estic fent una cosa bonica  

per a ella.“

Joyce, 9

9
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Holanda – Leiden

Cultivem un hort junts

A l’estiu de 2014, l’aparcament buit al davant de Opaal Communitu 
Service Centre de la ciutat de Leiden es va transformar en un hort 
comunitari. Els infants  del barri, conjuntament  amb un grup de  
persones d’edat avançada, van començar  a  sembra i tenir cura  
d’una selecció de verdures i flors. Van ser ajudats per un voluntari de 
l’Escola Jardí de Leiden i per personal de “Radius”, una organització 
dedicada a donar suport al benestar de la gent gran a Leiden. Les 
trobades eren setmanals. Aquestes trobades eren uns moments 
d’encontre molt alegre i dinàmic on infants i gent gran portaven a 
terme diferents tasques de jardineria. Esperem que amb els temps 
més  membres de la comunitat s’involucrin en aquesta iniciativa de 
jardineria intergeneracional.

“És com si 
haguessin fet això 

tota la vida.”
Olivia, voluntària

“Mira el feliços 
que són.” 

Sra. De Jong, 75

Un nen em va preguntar 
amb un gran somriure: 

“Puc regar les plantes, si 
us plau?”

Noia, 6

Dades de contacte 
Annet Gijsman - a.gijsman@radiuswelzijn.nl
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Polònia – Janisławice

Antigues  Tradicions - Nous Aprenentatges

L’objectiu principal de l’acció pilot TOY que es va  portar a terme al  
poble de Janisławice, va ser fomentar la construcció de  relacions 
i vincles més estrets entre les generacions, a través d’una sèrie 
d’activitats multigeneracionals. Totes aquestes activitats tenien com a 
centre d’interès les tradicions folklòriques locals .
 Els infants d’educació infantil de  l’escola primària, van participar 
conjuntament  amb els seus avis en diferents  activitats com coure 
pastissos de Pasqua, decorar els ous de Pasqua, fer corones de 
flors per a casaments...  Aquestes trobades intergeneracionals es 
portaven a  terme dos cops al mes entre els mesos d’abril  a agost 
de 2014. El 21 de juny va tenir lloc un esdeveniment especial. Tres 
generacions (avis, pares i fills) es van reunir per fer una nit de pícnic i 
celebrar, com ja es tradicional en aquesta localitat, la nit del solstici d’ 
estiu compartint-ho amb tota la comunitat. 

“És agradable veure com 
els nens i les nenes  estan 

interessats en la nostra 
experiència de vida.”

Maria 67

“Va ser molt divertida la 

fornada de les galetes de 

Pasqua.”

Iza, 7

“Tota la comunitat  

va  estar unida en 

la  celebració de la 

nit d’estiu, ens va 

apropar a tots.”

Agnieszka, facilitador, 40

11
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Polònia – Rawa Mazowiecka

Arts i Oficis per a grans  i infants

Quatre escoles de primària de Pukinin, Konopnica, Boguszyce 
i Stara Wojska es van reunir a  la biblioteca local de Boguszyce 
per engrescar als infants de la zona (de 4 a 9 anys d’edat) en 
l’aprenentatge de manualitats, jocs  i tradicions. En aquesta proposta, 
un grup de gent gran estava disposat a participar i col·laborar amb 
els infants. Tots  junts van fer diferents activitats com cosir, fer nines 
de roba, manualitats amb paper de seda,  aprendre alguns jocs 
tradicionals i jocs a l’aire lliure. L’objectiu principal era estimular  
a les persones grans a participar d’una manera més activa en la 
comunitat, i generar nous processos d’aprenentatge tant de la gent 
gran com dels infants, i  també preservar les tradicions locals.

“Estic contenta de poder 
mostrar als infants  la roba 
que cosia per a les meves 
nines, almenys  no estic 
asseguda sola a casa.”

Józefa, 81

“Els adults grans 

podien mostrar els 

seus punts forts i 

això els va donar 

l’alegria.”

Małgorzata, facilitador, 40

“Vaig a cosir roba per a les meves 

nines a casa, de la mateixa 

manera que la Sra. Józefa ens va 

ensenyar a fer-ho.”

Julia, 6

12
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Polònia – Cecyn

Tallers d’Art intergeneracionals

Un grup d’agents socials del  municipi de Cekcyn  es van reunir amb 
l’objectiu d’organitzar tot un seguit d’activitats intergeneracionals. Els 
participants d’aquesta proposta eren la gent gran que ajudava en 
l’organització de les activitats i els infants més petits de la comunitat. 
Les activitats es van portar a terme des de principis de maig fins a 
finals d’agost, i el centre d’interès va ser l’art. Es van portar a terme 
diferents tallers: un grup format per infants de fins a 3 anys amb els 
seu pares, un altre  estava destinat a infants de 4-6 anys d’edat, i  un 
altre per a infants a partir de 6 anys. També es van programar  tallers 
a l’aire lliure i  participar en diferents esdeveniments culturals del 
municipi. Després de l’experiència, tant les persones grans com els 
infants volen seguir fent activitats conjuntes i divertides.  En total van 
participar 63 nens de 0 a 9 anys d’edat i 13 dones grans (de 55 a 65 
anys d’edat).

“Jo necessitava  als 
infants i els infants em 

necessitaven.”
Rozalia, 66

“Les Senyores grans 

estan somrient tot el 

temps quan juguen 

amb els nens.” 

Felictya, 64

“M’agrada quan la Sra 
Rozalia ens llegeix 

llibres.”

Filip, 4 

Dades de contacte
Anna Dolecka adolecka@frd.org.pl
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Portugal - Aveiro

Ludoteca Intergeneracional: 1, 2, 3 ... juguem 
un altre cop? 

Al municipi  de la “Parròquia San Pedro de Aradas”, a Aveiro, els 
serveis de la infància i de la gent gran s’ubiquen  en edificis separats. 
En la iniciativa pilot TOY, vuitanta-vuit infants  de 3 a 6 anys d’edat 
del jardí d’infants van visitar als avis i avies de la  seva residència per   
jugar i inventar  jocs tots junts . Els 15 avis/es  que van participar  
tenien edats compreses entre 76 i 94 anys d’edat. Els infants anaven 
a la residencia d’avis en grups de 20. Entre les activitats i jocs que van 
compartir es poden trobar diferents jocs de taula, com ara fitxes de 
dòmino, trencaclosques, i altres jocs d’enginy. Els infants  ensenyaven 
als avis com fer anar una  “Tablet” (és a dir, introduir a la gent gran 
en el món de les TIC) i la gent gran ensenyava als infants  a jugar a 
jocs més tradicionals.  Com a punt destacable, durant el projecte, 
caldria remarcar  les estones de lleure i diversió que van compartir 
els diferents grups d’edat.

“Els estimem i cuidem d’ells 
perquè són els adults del 

demà i és enriquidor per  a 
ells estar amb  persones 

grans  per rebre bons 
consells i un bon exemple.”

António Bartolomeu, 90. 

“M’agraden les persones 
grans. Ells són els nostres 

amics com els nostres 
avis, ja que juguen a 

jocs i fan activitats amb 

nosaltres.“

Margarida Ferreira, 6

Dades de contacte
Susana Passos, lpameliamadail.geral@gmail.com

“Les activitats 
intergeneracionals 

representen una 
oportunitat per a totes les 

persones que hi  participen. 
Es crea un ambient de 

“donar i rebre”  i es 
gaudeix d’un entorn on   la 

fraternitat, generositat 
i gratitud hi són molt 

presents.”

Susana Passos, facilitador, 38
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Portugal - Aveiro

Receptes amb somriures

“Receptes amb Somriures” és el nom d’una iniciativa 
intergeneracional promoguda pel Centre Social de Azurva a Aveiro. 
Aquest centre ofereix serveis als infants i la gent gran. En aquesta 
iniciativa, les persones grans van  anar al jardí d’infants, un cop 
allí, van cuinar les seves receptes preferides amb la col·laboració 
dels nens i les nenes, i després  van compartir  amb els infants les 
estones dels àpats. També van confeccionar un llibre de receptes  a 
partir  de les receptes que les persones grans recordaven, i d’altres 
receptes més tradicionals. Tots dos grups  estaven disposats 
a repetir l’experiència ja que la valoraven com a molt positiva i 
enriquidora.  En aquest projecte van participar un total de 45 nens 
i nenes de tres a sis anys d’edat i 8 voluntaris sènior( totes eren 
dones d’edats compreses entre els  63-95 anys) amb el suport de la 
mestra del jardí d’infància. És important remarcar l’oportunitat que 
van tenir aquestes persones de poder compartir i contribuir a donar 
a conèixer la seva història i  el patrimoni cultural a la generació més 
jove.

“Vaig acceptar la invitació 
per unir-me a l’activitat 

perquè crec que tinc alguna 
cosa que ensenyar als 

infants, el coneixement 
que he heretat i em van 

ensenyar els meus pares. 
Vaig cuinar  la recepta de 
la mateixa manera que la 
meva mare la feia i que és 

diferent a la d’avui dia.“
Rosa Cândida, 66

“Que tornaran a cuinar 

amb nosaltres les avies?”

Simão, 4

“És gratificant veure com 
la felicitat a esdevingut 

el resultat d’aquesta 
iniciativa per als infants 

i la gent gran.”  

Sofia Vieira, facilitador, 42

Dades de contacte
Sofia Vieira – geral@centrosocialazurva.org
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Espanya- Lleida

Un salt en el temps:  Jocs d’abans i jocs d’ara

Aquest  projecte intergeneracional  es va  portat a terme a la 
Ludoteca de Balafia. Aquest projecte va permetre als nens i les 
nenes, conèixer, experimentar i confeccionar jocs i joguines amb els 
quals jugaven els seus avis i àvies. Al  mateix temps, el infants  van 
explicar i ensenyar a la gent gran els seus jocs i cançons.
Durant els mesos d’abril a maig de 2014, 56 participants, nens i 
nenes, homes i dones, amb edats compreses entre els 3 i els 82 
anys, van  participar en diferents activitats com: visitar el Museu de 
Jocs Tradicionals a la localitat de Campo,  participar en tallers de 
construcció de joguines com la confecció de nines, tabes, jugar amb 
bales, construccions amb fang, etc... Els avis i avies van mostrar als 
infants els  jocs de la seva infància i els infants van explicar alguns 
jocs actuals  (jocs de construcció, jocs de taula, cançons i històries...). 
Amb cada joc i joguina  es va anar omplint una maleta de viatge que  
va permetre fer  “Un salt en el temps”. La iniciativa  va estar valorada 
molt positivament tant pels infants com les persones grans. Les 
persones grans del barri es van implicar molt i van il·lusionar molt 
als infants. Tant els  infants com la gent gran van tenir la possibilitat 
de jugar junts i aprendre sobre les diferents vivències de cadascú. 
Al mateix temps aquesta iniciativa va permetre trencar estereotips i 
promoure el respecte i l’estima entre les dues generacions.

“Ha estat una experiència 
molt positiva i ha donat 

una altra perspectiva a la 
Ludoteca; aquest projecte 

ha contribuït en la seva 
dinamització. Les persones 

grans s’han involucrat i 
participat activament; 

tots nosaltres hem après 
noves habilitats. Hem estat 

capaços d’experimentar 
tot això en un clima 

d’amor i afecte i volem 
seguir treballant en aquest 

projecte.“
Christine, 63

“Em sento molt especial per compartir 
aquests “petits moments especials”amb 

els nens.”

Carmina, 63 

“Jo no tinc avi i 
ara en tinc un 

munt.”   
Catalin, 4
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El Ball-parlat de Moros i Cristians

L’objectiu principal d’aquest projecte consistia en  compartir una petita 
part del  patrimoni cultural de la ciutat a través d’un projecte d’arts 
escèniques  intergeneracional. La proposta va ser  treballar a partir 
d’un ball que forma part del seguici de la Festa major de la ciutat, el 
Ball parlat dels Moros i Cristians.  Els infants  i la gent gran, 36 en total 
(de 4 a 70 anys d’edat), amb la col·laboració d’un director teatral, van 
estar assajant  el text i la dansa que caracteritza el Ball parlat dels 
moros i cristians. Van treballar junts per explorar el context cultural 
i històric de l’obra, reescriure el text amb les noves aportacions 
dels infants i la gent gran, dissenyar l’escenografia i vestuari, etc.. i, 
finalment, van dur a terme la representació final. 
Al participar en aquest projecte creatiu, grans i petits vam aprendre 
tècniques teatrals, van compartir responsabilitats i van generar una 
dansa nova amb les aportacions de tots i totes. L’experiència va estar 
valorada molt positivament tant pels infants com per la gent gran. 
Tots i totes van gaudir de l’experiència i van valorar molt positivament 
l’oportunitat d’estar junts, compartir un projecte comú i aprendre els 
uns dels altres.

“Va ser una gran experiència. 
Des que em vaig quedar vídua 
intento participar en aquestes 
iniciatives ja que a nosaltres 
(gent gran) ens motiva en el 
nostre dia a dia. Aquí hem 

trobat un ambient relaxat, feliç 
i de gran afecte.“

Pepita, 69

“La implementació de 

l’Acció Pilot TOY ha estat 

una gran experiència. 

Tots (professionals, nens 

i ancians) hem après a 

valorar, respectar i gaudir 

aprenent junts. Hem 

de seguir treballant en 

aquest tipus d’activitats 

intergeneracionals, ja 

que enriqueixen la nostra 

comunitat.”

Alba, facilitador, 25. 

“Jo no sabia que a la 
gent gran li agrades 

jugar i disfressar-se.”

Nada, 4

Dades de contacte
Blanca Moreno Pena - bmoreno@paeria.cat
http://educacio.paeria.cat/lleida-educa/als-ciutadans-i-ciutadanes/
toy-together-old-young/toy-together-old-young
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Socis:

Socis Associats:

www.toyproject.net


