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Breu història del projecte
RECcordar és una línia de projectes que es vertebren en tres eixos: l’enregistrament
(REC) de la memòria oral (Recordar) a través de la recuperació vincles
intergeneracionals (Re-cordar).
El seu origen es remunta als inicis del 2013, quan es comparteix la necessitat de
comptar amb el passat a l’hora de construir el futur. La història, des d’aquesta òptica,
no és entesa com aquella de les grans fites que prové de les fonts oficials, sinó com la
suma de quotidianitats que des de l’anonimat avancen generació rere generació.
Sentim, des d’aquell moment, la urgència de no deixar perdre la oportunitat de comptar
amb testimonis de primera mà de moments definitoris en la construcció del nostre
context i, això es tradueix amb la voluntat d’enregistrar-los com a forma de fer-los
perdurar.
La gent gran, així, passa a ser protagonista activa de la reformulació del present,
deixant enrere una òptica paternalista per una agencial, empoderada; capaç d’aportar
informació socialment significativa a les noves generacions. Al mateix temps,
aquestes, nascudes en un moment d’auge tecnològic són capaces d’aproximar
aquestes noves eines a aquells i aquelles que pateixen el gran biaix digital. Es parteix,
doncs, de l’Aprenentatge- Servei en doble direcció, deixant enrere els rígids rols de
mestres i aprenents/tes, per donar pas al de creadors i creadores.
Al tractar-se d’una concepció particularment local, els llenguatges creatius varien en
funció dels projectes abordats, explorant els diferents mecanismes per a la

transmissió directa de la memòria popular local entre gent gran i gent jove.
Actualment, el projecte pren diverses formes concretes, que detallarem a continuació:
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RECcordar Alella
Per una banda, a Alella, aprofitant el canvi d’ubicació del Casal de
Joves a les Antigues Escoles Fabra, s’estan engegant uns tallers
radiofònics de recuperació de la memòria de l’espai com a eix per
treballar els canvis educatius del municipi i la importància de l’alellenc
Ferrer i Guàrdia en la concepció pedagògica.

RECcordar La Sedeta
Aquest projecte parteix de la urgència de l’envelliment de les
treballadores que, quan encara no es parlava de la incorporació de la
dona al mercat laboral, sustentaven el pes de la Barcelona industrial. El
projecte es basa en diferents activitats participatives de recull de
documents gràfics i auditius que ens permeten transpportarnos al que
havia estat l’actual centre cívic. El resultat final és una web interactiva
on al llarg de la reproducció en 3 dimensions de la fàbrica, es van
trobant els recursos que van més enllà del que pot quedar plasmat a
les fotografies: els records associats que conformaven aquell espai
vertebrador de tantes vides femenines i d’un barri sencer.

RECcordar els Parcs i Jardins
El primer centre formatiu de jardineria d’Espanya, l’escola Rubió i Tudurí;
busca recuperar la història a través dels seus protagonistes, encarregats
de plasmar l’art en els pulmons de la capital catalana. La forma d’abordar
aquest projecte encara està en fase de definició.
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RECcordar Sant Francesc Xavier
A través d’un documental ens endinsarem a la història de l’edifici que ara acull a
l’agrupament escolta Sant Francesc Xavier. Les seves parets són testimonis d’una
manera determinada d’entendre el barri d’Horta que passa des de la construcció
d’una escola i la voluntat de que ningú es quedés sense la oportunitat d’estudiar
en funció del seu origen a la construcció d’una cooperativa.

RECcordar La Llibertat
Un programa de radio és l’encarregat de donar veu a aquells i
aquelles que es caracteritzen per fer-se sentir. Les persones que
estan a l’altra banda de les parades del Mercat de la Llibertat de
Gràcia ens permeten endinsar-nos el concepte “anar a plaça”. A
través d’aquest programa es pretén abordar com el canvi en els
patrons de consum acaben implicant un canvi en el tipus de
relació amb l’entorn.

Missió del projecte
Entenem els projectes que duem a terme com a experiències de vinculació entre
aquests dos grups socials i d’aquests amb el seu territori i entorn immediats, d’una
banda, però també com experiències de descobriment, reconeixement i crítica de
la realitat contemporània. Així, el nostre col·lectiu treballa per enfortir els llaços
comunitaris, apoderant-los recíprocament amb els sabers mutus mitjançant
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l’audiovisual, la ràdio i altres llenguatges creatius que són utilitzats per enregistrar
aquests processos.
RECcordar és finalment un col·lectiu multidisciplinar que sorgeix d’una inquietud de
reacció contra la memòria hegemònica de la darrera meitat de segle d’aquest país,
encara avui dia molt opaca, que pretén abordar la memòria popular des de les
experiències de vida relacionades amb algun espai concret i enregistra-la a través
d’un determinat llenguatge creatiu.
La xarxa de Centres Cívics que coordina Tasca és vista com un context
d’oportunitat per tal de fer d’altaveu de les històries dels diversos barris i de pont
entre ambdós col·lectius i les diferents entitats que hi treballen. L’elaboració d’un
programa de ràdio on els joves puguin aprendre dels grans i els grans dels joves
és una font de cohesió social que propicia tant el sentit crític com el sentiment de
pertinença.

Destinataris
Beneficiaris directes
Els beneficiaris directes del projecte són principalment dos col·lectius: gent gran i joves
de 15 a 30 anys. Un equip format per 10 persones serà el nucli del projecte, al qual s’hi
sumaran més col·laboradors d’ambdós col·lectius quan ho requereixin les activitats
associades. L’experiència del contacte intergeneracional, poc comú en projectes avui
dia, ha de repercutir així mateix a l’entorn dels participants del projecte

Beneficiaris indirectes
Així doncs, les respostes no han de focalitzar-se només en aquests dos col·lectius,
sinó que, per ser eficaces, també han d’actuar en l’entorn on es desenvolupa el
projecte per poder reformular els factors que propulsen el poc coneixement de la
memòria històrica.
Aquest projecte va enfocat, al mateix temps, a consolidar la xarxa institucionalitzada
que treballa amb aquests col·lectius i fer participar de manera activa el teixit associatiu
i les entitats del municipi. Per

altra banda, cal tenir en compte que el projecte

desenvolupat pels participants inclourà també el veïnat, el qual podem incloure com a
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beneficiaris “de segon ordre” d'aquest projecte (si bé és impossible d'especificar-los
ara). En conjunt, tenint en compte que el resultat del programa ha de ser un augment
de la cohesió social podem afirmar que els beneficiaris indirectes d'aquest projecte
comprenen tots els veïns del municipi, en la mesura que es produeixin canvis en
l'imaginari local del col·lectiu.

Beneficis que aporta a la societat
A mode sintètic, la següent taula mostra els objectius que es persegueixen amb
l’aplicació d’aquest projecte:
Taula 1. Objectius de RECcordar Tasca
Objectiu
General

Objectius Específics

Creació d'espais d'intercanvi
intergeneracionals

Augment
de la
cohesió
social

Transmissió de la cultura
popular i tradicional, del
patrimoni històric
Apoderament de la gent gran
i el col·lectiu jove a través de
la transmissió de la memòria
oral i l'ús de les TIC

Creació d'un espai
d'expressió
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