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DESCOBREIXI LES PRIMERES HISTÒRIES DEL PROJECTE Memex I EL 
PROGRAMA DELS NOUS TALLERS DE AQUESTA TARDOR A 
BARCELONA, LISBOA I PARÍS 

Els socis del projecte Memex organitzen nous tallers de narració digital dirigits a comunitats en risc 
d'exclusió social / cultural a Barcelona, Lisboa i París. Memex - "Memòries and Experiences for 
inclusivament digital storytelling" és un projecte europeu de 3 anys (2019-2022) coordinat per 
l'Institut Italià de Tecnologia (IIT) i finançat pel programa Horitzó 2020. 

El projecte Memex té com a missió desenvolupar noves tecnologies que afavoreixin la visibilitat dels 
col·lectius més vulnerables mitjançant l'ús de noves tecnologies per a telèfons mòbils. El projecte 
combina el desenvolupament d'una aplicació i tallers de narració digital dirigits directament a les 
comunitats en risc d'exclusió en 3 projectes pilot: amb dones migrants de Barcelona; a París, en el 
Districte XIX, amb els habitants d'un barri prioritari; a Lisboa, amb les comunitats de migrants de 
primera, segona i tercera generació. Durant el primer període del projecte, els socis van organitzar 
tallers de narració digital amb aquestes comunitats, amb l'objectiu de capacitar els participants per 
crear les històries que nodriran l'aplicació i que, per ara, es poden descobrir a través de teasers. Cada 
pilot inicia la segona sèrie de tallers dirigits a aquestes comunitats específiques per ajudar-los a crear 
les seves històries i implementar-les a la primera versió de l'aplicació. 

El soci encarregat de l'pilot a Barcelona, Interarts, treballa amb els seus socis locals Labonne i Sindillar-
Sindillar, fomentant espais segurs que afavoreixin la creació d'històries per les participants. L'aplicació 
Memex els permet escriure i compartir els seus interessos, records, pensaments, sentiments, de la 
manera que prefereixin: pot ser narrativa o poètica i pot ser complementada gràcies a les eines digitals 
(fotos, àudios de veu, vídeos). Un cop creades, les històries es geolocalitzen i es vinculen a un lloc 
patrimoni cultural, tangible o intangible. 

Els tallers de Memex a Barcelona tindran lloc a l'octubre, novembre i desembre en els següents dies : 

• Els dijous 14 i 28 d'octubre, 11 de novembre, 2 de desembre. A més, es completaran amb reunions 
en petits grups per a la co-creació d'històries. 

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb Fran Gracia (fgracia@interarts.net). 

En cadascuna de les ciutats pilot se celebrarà un esdeveniment de capacitació a finals d'any en el qual 
es presentaran els primers resultats als professionals socioculturals, així com als decisors polítics. A 
Barcelona tindrà lloc el 17 de desembre. 

El projecte Memex està coordinat per l'Institut Italià de Tecnologia (Itàlia). El consorci està compost 
per: Universitat Ca 'Foscari de Venècia (Itàlia), EY (Itàlia), ECCOM (Itàlia), CNRS - Centre National de 
Recherche Scientifique (França), Interactive Technologies Institute - LARSyS (Portugal), Michael 
Culture Association (Bèlgica), Dédale (França), Interarts (Espanya), NoHo (Irlanda), Mapa das Ideias 
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Enllaços útils: 

Vídeo sobre el projecte: 
https://youtu.be/megLcsf6BNg  

Llista de reproducció de vídeos sobre els pilots 
de Memex: 

https://youtube.com/playlist?list=PLasZTPJh8lB9i0COzqdGWIUzwUIfOXE1S  

Llista de reproducció de les primeres històries creades en l'aplicació Memex: 

https://youtube.com/playlist?list=PLasZTPJh8lB-3glF6ETUlYi1xZZ2G3F8n 

Pàgina web: https://memexproject.eu/en/ 

 

Memex a les xarxes socials: 

@MemexProject 

 

Contacte: contact@memexproject.eu 

  

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 
2020 de la Unió Europea en virtut de l'acord de subvenció nº 870743. Els punts de 
vista i les opinions expressades en aquest document són responsabilitat exclusiva de 
l'autor i no reflecteixen necessàriament les opinions de la Comissió Europea.  


