
Projecte intergeneracional entre alumnes de 4t d'ESO de l'IES Joan Ramis i
Ramis i dones residents i usuàries de la Residencia Geriàtrica i Centre de Dia

de Sant Lluís

Dins el projecte 'Hablemos de amor', dia 15 de desembre es van trobar a l’Institut Joan
Ramis i Ramis, 10 alumnes i 5 dones de la Residència per conèixer-se i compartir vivències.

El contacte va començar amb una breu dinàmica de presentació i llavors els alumnes de
l'optativa de Cooperació i serveis a la comunitat van fer de guies per mostrar-los el magnífic
Museu de l'institut. Així, van poder exposar els coneixements que havien anat treballant
durant el primer trimestre, cosa que va deixar fascinades les cinc dones de la Residència.

En acabar, van visitar la biblioteca i es van asseure a la sala d’actes. Allà van compartir
vivències de com era abans l’educació i com és ara. Van sorgir temes de forma improvisada
entre les dues generacions i, en aquell moment, es va crear un clima proper i segur on
prevalien les bromes i els somriures. Com han canviat les coses en el món de l’educació…

Després de l'èxit d'aquesta trobada, està previst que es tornin a trobar a la Residència
Geriàtrica i puguin compartir altres aspectes que han anat variant molt amb el pas del
temps, com són l’amor, la fidelitat, la identitat de gènere, la corresponsabilitat…

Amb aquestes trobades amb el jovent pretenem promoure l’empatia cap a les persones
majors, augmentar la tolerància, crear vincles emocionals i culturals. Amb les persones
majors volem promoure el desenvolupament i la participació social, generar una nova
cultura d’enteniment, millorar les habilitats socials i cognitives i fomentar la comunicació.

Va ser una experiència molt enriquidora per a les dues generacions, un cop finalitzada
l'activitat, les residents no volien seguir amb la dinàmica habitual del dia, sinó que haguessin
compartit molta més estona amb els joves. Les persones majors es varen sentir escoltades,
van verbalitzar que aquest jovent està molt ben educat i són molt amorosos, van estar
encantades de conèixer per dintre un institut ja que mai n’havien trepitjat cap. Els joves, de
la seva banda, van manifestar les seves ganes per continuar amb el projecte i tornar-se a
trobar amb les residents del geriàtric.

Dur a terme activitats d'aquests tipus només genera beneficis per a tothom i des dels dos
centre hi ha la intenció de donar-los continuïtat.


