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MEMòries i EXperiències per a una narració digital inclusiva
(2019-2022)
TROBADES PROFESSIONALS A BARCELONA, PARÍS I LISBOA
Els socis de MEMEX van organitzar tres trobades professionals a les ciutats pilot a finals de 2021 i
principis de 2022: a Lisboa (6 de desembre de 2021), Barcelona (17 de desembre de 2021) i París (24
de gener de 2021). L'objectiu d'aquests esdeveniments va ser difondre els primers resultats del
projecte a representants del sector cultural i social local, així com a autoritats públiques ia
representants de xarxes europees: es va dur a terme una actualització del prototip de l'aplicació (APP).
primers resultats de les activitats pilot (principals reptes i dificultats trobades) i es van presentar també
les primeres observacions i recomanacions de polítiques.
Els actes van consistir, en primer lloc, en una presentació que incloïa una posada al dia sobre l‟estat
del projecte per part de l‟Institut Italià de Tecnologia (IIT), una presentació de la metodologia de
narració digital elaborada pel Centre Europeu d‟Organització i Gestió Cultural (ECCOM), una
presentació de les activitats dels projectes pilot (per part de Mapa Das Ideias, Interarts, Dédale i
Michael Culture Association) i una presentació del desenvolupament de l'APP a càrrec d'Ernst & Young
Italia (EY).
Aquesta presentació interactiva va ser seguida per una experimentació del prototip d'APP amb els
participants. Seguint el protocol desenvolupat per EY, els participants van poder veure les històries
creades fins ara als tallers de narració digital i interactuar amb l'APP com a "convidats" i "autors" amb
el suport i les explicacions dels socis del projecte.
Amb una mitjana de 35 participants per esdeveniment, aquests actes també han estat una oportunitat
perquè els socis recullin les opinions externes sobre els primers resultats i els propers passos a seguir
en el projecte, que consistiran a: el perfeccionament tecnològic del prototip d'APP, testejos de l'APP
que realitzaran els usuaris, activitats de capacitació, i una exposició final a la tardor del 2022
acompanyada d'una taula rodona sobre polítiques de la UE.
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El projecte MEMEX és 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 Nacional de
Recherche Scientifique (França), Interactive Technologies Institute - LARSyS (Portugal), Michael
Culture Association ( Bèlgica), Dédale (França), Interarts (Espanya), Noho (Irlanda), Mapa das Ideias
(Portugal).
Enllaços d'interès:
●
●
●
●
●

Vídeo presentació del projecte MEMEX
Video playlist projectes PIlots MEMEX
Video playlist de les primeres històries creades a l'APP MEMEX
Recomanacions de polítiques MEMEX
Web
MEMEX en xarxes socials:

@MemexProject
Contacte: contact@memexproject.eu

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó
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