
 

CONTINUEM AMB EL PROJECTE TOY (TOGETHER OLD & YOUNG) 

 

Des de l’any 2012, el Servei Educatiu del Ajuntament de Lleida porta a terme el projecte europeu “TOY-

Together Old and Young”, un projecte que promou l’apropament entre els nens i  les nenes i les 

persones grans, mitjançant l’intercanvi d’experiències divertides i motivadores. 

L’èxit i les ganes a nivell comunitari de continuar participant i implicant-se en aquest tipus d’activitats 

intergeneracionals, ha propiciat que aquest curs es segueixin organitzant activitats amb el suport i la 

iniciativa tant dels infants com de les persones grans voluntàries. 

Durant aquests anys, i des de que es va iniciar el projecte amb dues experiències pilot (“Ball parlat de 

moros i cristians” i “Un salt en el temps”), hem mantingut la filosofia del projecte i donat continuïtat a 

tot aquest seguit d’activitats intergeneracionals a la Ludoteca de Balàfia. 

Alguns exemples d’aquest tipus d’activitats que vam desenvolupar durant el curs anterior són: 

“Pagesos per un dia” on vam visitar tots plegats el Punt Eco de la ciutat i ens vam convertir en 



veritables pagesos i “Visitem la Residència” on grans i petits van gaudir d’una jornada de joc 

tradicional, donant continuïtat a la dinàmica del curs anterior al barri. 

Ara que ja comença el bon temps tornem a reprendre el projecte i la primera proposta que hem 

engegat ha estat la de visitar la Residència de Balàfia per dur a terme un taller de cuina per 

celebrar  “La Mona”, festivitat tradicional de la nostra terra. 

Tots junts vam gaudir de l’experiència i vam compartir una “dolça” estona. Al acabar el taller vam 

poder fer un petit tastet per celebrar l’inici del nou curs del projecte, que ens depara noves propostes.  

Cal destacar per exemple, entre d’altres activitats, la celebració de la “Diada de Sant Jordi”. Aquest serà 

un acte d’intercanvi cultural on els avis i àvies de la Residència del barri ens prepararan un recital de 

poesia i els més petits cantaran cançons al voltant de la temàtica. A més a més, es farà entrega d’un 

centenar de roses de paper que han preparat els nens de la ludoteca amb molta il·lusió per regalar 

als més grans.  

Més endavant seran els avis i àvies del barri els que visitin la Ludoteca per a fer un taller d’arts 

plàstiques i una sessió de contacontes. En definitiva, s’està gestant a la ciutat de Lleida tot un seguit 

d’activitats que ens ajudaran a compartir i aprendre els uns dels altres.   

 

 

 


